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FIELD LENGTH

NAME OF BYTES

 ก.สถานทีต่ั้งของครัวเรือน  Location of sample household  IDEN

 ภาค  Region  REG 1  1- Bangkok Metropolis
 2- Central (Exclude 1)  
 3- North
 4- Northeast
 5- South

 จงัหวดั  Changwat  CWT 2     (see region & changwat codes in Appendix A)          

 เขตการปกครอง  Administrative Area  AREA 1  1- Municipal areas
 2- Non- Municipal areas

 ข. ผลการสัมภาษณ์ครัวเรือน Enumeration result ENU 1  1- Response
  2- A new household in the same premise

      was enumerated 
 3- Dwelling of sampled household was
      demolished/burnt
 4- Vacant dwelling (sampled household move out)
 5- Response (No information in listing period)
 6- Non response after three visits
 7- Refusal
 8- Non response due to the other reasons 

ล าดบัท่ีครัวเรือนใหม่ New Household Number new_hh_no 5     00001-99999
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FIELD LENGTH

NAME OF BYTES

 สรุปข้อมูลครัวเรือน  SUMMARY OF  HOUSEHOLD

 INFORMATION

 RECORD ที ่01  RECORD NO. 01 REC 2    01

 SUB-RECORD ที ่01  SUB- RECORD NO. 01 SUB 2    01

ข้อถามเพิม่เกีย่วกบัการประสบภยัน า้ท่วม Additional question for flooding affected

 การประสบภาวะน ้าทว่มภายในตวับา้น/  Flooding affected to household FLOOD 1  0 - No
 ท่ีพกัอาศยั (ไมร่วม บริเวณรอบๆ ตวับา้น  during July - December 2011  1 - Yes
  เช่น สนามหญา้) ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค.54

 1. เดือนทีป่ฏบัิตงิานจดัเกบ็ข้อมูล  1. The month of enumeration A01 2 01- January     07- July
02- February   08- August
03- March       09- September
04- April         10- October 
05- May          11- November 
06- June          12- December 

 2. การท างานของสมาชิกและสถานภาพ  2. Works of members and

    ทางเศรษฐกจิของครัวเรือน      household economic status  จาก RECORD 02

    2.1 จ านวนผูท้  างานหารายได้     2.1 No. of earners ;
          - รวมคนรับใช้            -Include servants A02 2    00      15

          - ไมร่วมคนรับใช ้(HM02 = 0)            -Exclude servants (HM02 = 0) A02_1 2    00      15

 3. จ านวน Sub- record  3. No. of sub- record   จาก RECORD 02

    3.1 จ านวนสมาชิกของครัวเรือน      3.1 No. of Household member
          - รวมคนรับใช้            -Include servants A04 2   01     25

          - ไมร่วมคนรับใช ้(HM02 = 0)            -Exclude servants (HM02 = 0) A04_1 2   01     25

- 3 -

FIELD POSSIBLE  CODE & MEANING

-2-

12 

ข้อถามเพ่ิมเติมเฉพาะปี 2555 



FIELD LENGTH

NAME OF BYTES

 4. ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน  4.  Household expenditures

    4.1 ค่าใชจ่้ายทั้งส้ินเฉล่ียต่อเดือน    4.1 Average monthly total expenditures A07 9  A07 = (CON_EX3) + (NCON_EX3)
          ของครัวเรือน             per household                                   + (FB_EX3) + (TP_EX3)

    4.2 ค่าใชจ่้ายอุปโภคบริโภคเฉล่ีย    4.2 Average monthly consumption A08 9  A08 = (CON_EX3) + (FB_EX3) + (TP_EX3)
          ต่อเดือนของครัวเรือน           expenditure per household

    4.3 ค่าใชจ่้ายอาหาร เคร่ืองด่ืม และ      4.3 Average monthly expenditure A09 9  A09 = (FB_EX3) + (TP_EX3)
           ยาสูบ เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน          on food, beverages & tobacco

           per household

    4.4 ค่าใชจ่้ายทั้งส้ินเฉล่ียต่อเดือน     4.4 Average monthly total expenditure A10 9  A10 =  A07 ÷ A04_1
           ต่อคน             per capita 

    4.5 ค่าใชจ่้ายอุปโภคบริโภคเฉล่ีย     4.5 Average monthly consumption A11 9  A11 =   A08 ÷ A04_1
          ต่อเดือนต่อคน            expenditure per capita

    4.6 ค่าใชจ่้ายอาหาร เคร่ืองด่ืม และ     4.6 Average monthly expenditure A12 9  A12 =  A09 ÷ A04_1
          ยาสูบเฉล่ียต่อเดือนต่อคน            on food, beverages and tobacco

           per capita

 6. ค่า Weight (ครัวเรือน)  6. Household Weight A52 12  (4 - decimal points) 

FIELD

สรุปรายการข้อมูลที่ท าการ Generate ใน RECORD 01

POSSIBLE  CODE & MEANING



FIELD LENGTH

NAME OF BYTES

 9. สรุปข้อมูลหัวหน้าครัวเรือน  9.  Summary of HH head information  จาก RECORD 02 ใน SUB ที ่HM01=1 และ HM02=1
    9.1 เพศของหวัหนา้ครัวเรือน     9.1 Sex of Household Head C01 1  C01 = คา่ของ HM03 

                   (code 1 = Male, 2 = Female)

    9.2 อายขุองหวัหนา้ครัวเรือน     9.2 Age of Household Head C02 2  C02 = คา่ของ HM04 (10 → 99)

    9.3 สถานภาพสมรสของหวัหนา้ครัวเรือน     9.3 Marital Status of Household Head C03 1  C03 = คา่ของ HM10
              (1 → 6 และ Blank)

    9.4 ระดบัการศึกษาสูงสุดของหวัหนา้ครัวเรือน     9.4 The completed education level C04 3  C04 = คา่ของ HM15
            of Household Head             (110 → 980 และ Blank)

POSSIBLE  CODE & MEANINGFIELD
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FIELD LENGTH

NAME OF BYTES

 10. สรุปข้อมูลสมาชิกของครัวเรือน  10. Summary of Household Member  จาก RECORD 02 ทุก SUB
    10.1 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน     10.1 Number of member age < 15 yrs C05 2  นบัจ านวน SUB ของ REC 02 ท่ีมี HM04 < 15
             ท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 15 ปี  C05 =   (00 → 25)

    10.2 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน     10.2 Number of member age ≥ 60 yrs C06 2  นบัจ านวน SUB ของ REC 02 ท่ีมี HM04 ≥ 60
             ท่ีมีอายตุ ั้งแต่ 60 ปี ข้ึนไป  C05 =   (00 → 25)

    10.3 จ านวนผูพิ้การทั้งหมดในครัวเรือน     10.3 Total number of disabled person in HH C07 2  นบัจ านวน SUB ของ REC 02 ท่ีมี HM07 > 0
 C07 =   (00 → 25)

    10.4 จ านวนผูพิ้การแต่ก าเนิดในครัวเรือน     10.4 Number of disabled person at birth C08 2  นบัจ านวน SUB ของ REC 02 
  ท่ีมี HM07 = 1 หรือ 2 หรือ 3
 C08 =   (00 → 25)

    10.5 จ านวนผูพิ้การภายหลงัในครัวเรือน     10.5 Number of disabled person after birth C09 2  นบัจ านวน SUB ของ REC 02 
  ท่ีมี HM07 = 4 หรือ 5 หรือ 6
 C09 =   (00 → 25)

    10.6 จ านวนสมาชิกท่ีมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล     10.6 Number of member receiving welfare C10 2  นบัจ านวน SUB ของ REC 02 ท่ีมี HM22 > 0
             จากหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ            from government or state enterprise  C10 =   (00 → 25)

    10.7 จ านวนสมาชิกท่ีไดรั้บบตัรประกนัสุขภาพ     10.7 Number of member having C11 2  นบัจ านวน SUB ของ REC 02 ท่ีมี HM23 > 0
             (30 บาทเดิม)            the universal health card  C11 =   (00 → 25)

    10.8 จ านวนสมาชิกท่ีมีบตัรรับรองสิทธิ     10.8 Number of member having C12 2  นบัจ านวน SUB ของ REC 02 ท่ีมี HM24 > 0
             การรักษาพยาบาล (ประกนัสงัคม)            the social medical card  C12 =   (00 → 25)

    10.9 จ านวนสมาชิกท่ีมีบตัรประกนัสุขภาพ     10.9 Number of member having C13 2  นบัจ านวน SUB ของ REC 02 ท่ีมี HM25 > 0
            ของเอกชน            the private health insurance  C13 =   (00 → 25)

    10.10 จ านวนสมาชิกท่ีไดรั้บสวสัดิการจดัโดย     10.10 Number of member receiving C14 2  นบัจ านวน SUB ของ REC 02 ท่ีมี HM26 > 0
             นายจา้ง              welfare from employer  C14 =   (00 → 25)

    10.11 จ านวนสมาชิกท่ีไดรั้บเงินสงเคราะห์     10.11 Number of member receiving C15 2  นบัจ านวน SUB ของ REC 02 ท่ีมี HM27 > 0
             เพ่ือการยงัชีพส าหรับผูสู้งอายุ              social pension for elderly  C15 =   (00 → 25)

    10.12 จ านวนสมาชิกท่ีไดรั้บเงินสงเคราะห์     10.12 Number of member receiving C16 2  นบัจ านวน SUB ของ REC 02 ท่ีมี HM28 > 0
             ส าหรับผูพิ้การ              social assistance for disabled person  C16 =   (00 → 25)

    10.13 จ านวนสมาชิกท่ีไดรั้บอาหารกลางวนั/     10.13 Number of member receiving free C17 2  นบัจ านวน SUB ของ REC 02 ท่ีมี HM29 > 0
             อาหารเสริมฟรี              school lunch or supplementary food  C17 =   (00 → 25)

    10.14 จ านวนสมาชิกท่ีไดทุ้นการศึกษาจากรัฐ     10.14 Number of member receiving C18 2  นบัจ านวน SUB ของ REC 02 ท่ีมี HM30 > 0
             government scholarships  C18 =   (00 → 25)

    10.15 จ านวนสมาชิกท่ีไดรั้บประโยชน์จาก     10.15 Number of member receiving C19 2  นบัจ านวน SUB ของ REC 02 ท่ีมี HM31 > 0
              โครงการอ่ืนๆ ของรัฐท่ีตั้งข้ึน              other government fund for farmer  C19 =   (00 → 25)
              เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร

    10.16 จ านวนสมาชิกท่ีกูย้มืเงินโครงการเงินกู้     10.16 Number of member borrowing C20 2  นบัจ านวน SUB ของ REC 02 ท่ีมี HM32 > 0
              เพ่ือการศึกษาของรัฐ              government loan for education  C20 =   (00 → 25)
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FIELD LENGTH

NAME OF BYTES

    10.17 จ านวนสมาชิกท่ีกูย้มืเงินโครงการธนาคาร     10.17 Number of member borrowing C21 2  นบัจ านวน SUB ของ REC 02 ท่ีมี HM33 > 0
              ประชาชนเพ่ือผูป้ระกอบอาชีพอิสระ              from people bank  C21 =   (00 → 25)
              รายยอ่ย

    10.18 จ านวนสมาชิกท่ีกูย้มืเงินกองทุนหมูบ่า้น     10.18 Number of member borrowing C22 2  นบัจ านวน SUB ของ REC 02 ท่ีมี HM34 > 0
             from village fund scheme  C22 =   (00 → 25)

    10.19 จ านวนสมาชิกท่ีกูย้มืเงินจากกองทุนอ่ืนๆ     10.19 Number of member borrowing C23 2  นบัจ านวน SUB ของ REC 02 ท่ีมี HM35 > 0
             ท่ีรัฐจดัให้              from other government fund scheme  C23 =   (00 → 25)

 11.  สรุปค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคต่อเดือน  11.  Summary of Average monthly  จาก Record 04    10
         ของครัวเรือน          consumptionexpenditure per household
         - รวมจ านวนเงิน (ซ้ือ)         - Cash payment CON_EX 1 9  CON_EX1 = S (EG01  EG112)

                      (สดมภ ์"ซ้ือ/จ่าย" + รหัสแหล่งท่ีมา "1")
                        

         - รวมมูลค่าท่ีไดรั้บ (ไม่ไดซ้ื้อ)         - In-kind payment CON_EX 2 9  CON_EX2 = S (EG01  EG112)
                      (สดมภ ์"ไม่ไดซ้ื้อ/จ่าย" + รหัสแหล่งท่ีมา "2+3")
                         

         - รวมค่าใชจ่้ายทั้งส้ินต่อเดือน         - Total monthly payment CON_EX 3 9  CON_EX3 = CON_EX1+CON_EX2

 12.  สรุปค่าใช้จ่ายทีไ่ม่เกีย่วกับการอุปโภค  12. Summary of Average Monthly of  จาก Record 11
         บริโภคต่อเดือนของครัวเรือน          Non-consumption Expenditure 

         per Household
         - รวมจ านวนเงิน (ซ้ือ)         - Cash payment NCON_EX1 9  NCON_EX1 =S (EG113    G121) (สดมภ ์"ซ้ือ/จ่าย")
         - รวมมูลค่าท่ีไดรั้บ (ไม่ไดซ้ื้อ)         - In-kind payment NCON_EX2 9  NCON_EX2 =S (EG113  EG121) (สดมภ ์"ไม่ไดซ้ื้อ/จ่าย")
         - รวมค่าใชจ่้ายทั้งส้ินต่อเดือน         - Total monthly payment NCON_EX3 9  NCON_EX3=NCON_EX1 + NCON_EX2

 13.  สรุปค่าใช้จ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมต่อเดือน  13.  Summary of Average monthly  จาก Record 12
         ของครัวเรือน         Expenditure on Food and Beverage

         per Household
         - รวมจ านวนเงิน (ซ้ือ)         - Cash payment FB_EX 1 9  FB_EX1 = S (EF01  EF15)×4.3 (รหสัแหล่งท่ีมา "1")

                       
         - รวมมูลค่าท่ีไดรั้บ (ไม่ไดซ้ื้อ)         - In-kind payment FB_EX 2 9  FB_EX2 = S (EF01  EF15)×4.3 (รหัสแหล่งท่ีมา "2+3")

                      
         - รวมค่าใชจ่้ายทั้งส้ินต่อเดือน         - Total monthly payment FB_EX 3 9  FB_EX3 = FB_EX1 + FB_EX2

 14.  สรุปค่าใช้จ่ายยาสูบต่อเดือนของครัวเรือน  14. Summary of Average Monthly  จาก Record 12
        Expenditure on Tobacco Product
         per Household

         - รวมจ านวนเงิน (ซ้ือ)         - Cash payment TP_EX 1 9  TP_EX1 = (EF16 + EF17)×4.3 (รหสัแหล่งท่ีมา "1")
                      

         - รวมมูลค่าท่ีไดรั้บ (ไม่ไดซ้ื้อ)         - In-kind payment TP_EX 2 9  TP_EX2 = (EF16 + EF17)×4.3 (รหสัแหล่งท่ีมา "2+3")
                      

         - รวมค่าใชจ่้ายทั้งส้ินต่อเดือน         - Total monthly payment TP_EX 3 9  TP_EX3 = TP_EX1 + TP_EX2

15. สรุปการช าระหนีสิ้นของครัวเรือน  15. Summary of Debt Payment จาก Record 25
          - ครัวเรือนช าระหน้ีสินเฉล่ียต่อเดือน           - Debt repay averagely per month A53 6  A53 = AE02(3) + AE02(4) + AE03(3) + AE03(4) +

            AE04(3) + AE04(4) + AE05(3) + AE05(4) +
            AE06(3) + AE06(4) + AE07(3) + AE07(4)
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FIELD LENGTH

NAME OF BYTES

ตอนที ่1 สมาชิกของครัวเรือน PART1 HOUSEHOLD MEMBER
RECORD ที ่02 RECORD NO. 02 REC 2    02
SUB- RECORD ที ่01 SUB- RECORD NO. 01 SUB 2    01

 1. จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือน  1. Household member NO. 1

 2. ล ำดบัท่ีของสมำชิก  2. Serial no. of members HM01(1) 2    01

 3. ควำมสมัพนัธ์กบัหวัหนำ้ครัวเรือน  3. Relationship to household head HM02(1) 1 1- Head of household

 4. เพศ  4. Sex HM03(1) 1 1- Male
2- Female

 5. อำยุ  5. Age HM04(1) 2  10     99

 6. ศำสนำ  6. Religion HM05(1) 1 1- Buddhist
2- Islam
3- Christ
4- Other

 7. ภำษำท่ีใชใ้นครัวเรือน  7. Language spoken in household HM06(1) 1 1- Thai
2- Malay/ Yawi
3- Chinese
4- Mon/ Burmese
5- Cambodian/ Souy
6- Karen
7- Other

 8. เป็นผูพิ้กำรหรือไม่  8. Disability or not HM07(1) 1 0- Not disabled
Disability at the time of birth
1- Physical disability at the time of birth
2- Intellectual disability at the time of birth
3- Both physical and intellectual disability
     at the time of birth

Disability after birth day
4- Physical disability after birth day
5- Intellectual disability after birth day
6- Both physical and intellectual disability
     after birth day

 9.สำมำรถดูแลตนเอง(ในชีวิตประจ ำวนั)  9. Can you be able to take care HM08(1) 1 0- No
    โดยไม่ตอ้งมีคนช่วยเหลือไดห้รือไม่        yourself in daily life without 1- Yes

       assistance

 10.สำมำรถเดินทำงไป(นอกเขตพ้ืนท่ี)  10. Can you be able to go out HM09(1) 1 0- No
       ท่ีอยู่อำศยัโดยไม่ตอ้งมีผูดู้แลไดห้รือไม่         without assistant 1- Yes
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FIELD POSSIBLE  CODE & MEANING

สศส.2  การส ารวจสมาชิกและการใช้จ่ายของครัวเรือน
                   SES.2  Questionnaire of Household  member and Expenditure



FIELD LENGTH
NAME OF BYTES

 11.สถำนภำพสมรส  11. Marital status HM10(1) 1 1- Never married
2- Married
3- Widowed
4- Divorced
5- Separated
6- Married but unknown status
Blank - for members  < 15 Yrs. of age

 12.มีพอ่และแม่อำศยัอยู่ดว้ยหรือไม่  12. Stay with parents or not HM11(1) 1 1- Yes
2- Stay with father only
3- Stay with mother only
4- Stay with relatives
5- Stay with other persons 
Blank - for members  ≥ 15 Yrs. of age

 13.จ ำนวนปีท่ีไม่ไดอ้ยู่กบัพอ่และหรือแม่  13. How many years have you been  
        not living with father and / or HM12(1) 2 00    14
        mother Blank - for members  ≥ 15 Yrs. of age

           - for code "1"  in HM11(1)

 14.สำเหตุท่ีไม่ไดอ้ยู่กบัพอ่และหรือแม่  14. Reason of not stay with father HM13(1) 1 1- Father and/or mother died
        and / or mother 2- Parents separated

3- Father and/or mother work in other 
     province
4- Father and/or mother work abroad
5- Left for studying 
6- Others reason
Blank - for members  ≥ 15 Yrs. of age
           - for code "1"  in HM11(1)

 15.ขณะน้ีก ำลงัเรียนหนงัสืออยู่หรือไม่  15. Attending school or not HM14(1) 1 0- Never attend school
1- Studying in private school
2- Studying in public school
3- Not recently attending school

 16.ถำ้ "ไม่เรียนแลว้"ให้ระบุชั้นสูงสุด  16. Educational attainment HM15(1) 3  (see Education Codes in Appendix B)
       ท่ีเรียนจบ         (for the last level)   Blank - if HM14(1) = 0
       ถำ้ "ก ำลงัเรียน"ให้ระบุชั้นสูงสุดท่ี
       เรียนจบและชั้นท่ีก ำลงัเรียน

  สำขำ (ส ำหรับผูท่ี้เรียนอำชีวะและปริญญำ)  Major (only for the level of the HM16(1) 2  (see Codes for Study Major  in Appendix C)
 technical and vocational education  Blank - for not applicable
 and Bachelor degree/ Master/ Ph.D.)

   ชั้นท่ีก ำลงัเรียน    The level of attending school HM17(1) 3  (see Education Codes in Appendix B)
  Blank - if HM14(1) = 0

 17. คำ่ใชจ่้ำยดำ้นกำรศึกษำ  17.  Expense on education
       (ตลอดปีกำรศึกษำท่ีผำ่นมำ)          (for the whole academic year of 

          the previous education level)
      - คำ่เล่ำเรียน / คำ่ธรรมเนียมกำรศึกษำ        -Tuition/ school fees HM18(1) 6
      - คำ่เคร่ืองแบบ        -Uniform HM19(1) 6
      - คำ่สมุดหนงัสือ / อุปกรณ์กำรเรียนอ่ืน ๆ        -Books & equipment HM20(1) 6
      - คำ่เดินทำงไปเรียน       -Expense on transpostation HM21(1) 6

FIELD

        000001   999999, Blank
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POSSIBLE  CODE & MEANING



FIELD LENGTH

NAME OF BYTES

 18. (ปัจจุบนั) มีสวสัดิกำรดำ้นกำรรักษำ  18. At present, do you receive the
        พยำบำลต่อไปน้ีหรือไม่        following welfare of medical

       services
        - สิทธิเบิกคำ่รักษำพยำบำลจำก       -Government/ state enterprise's
           หน่วยงำนรำชกำร/ รัฐวิสำหกิจ        welfare HM22(1) 1
        - บตัรประกนัสุขภำพ       -Universal health coverage
           (30 บำทรักษำทุกโรค)        card (30 baht) HM23(1) 1
        - บตัรรับรองสิทธิกำรรักษำพยำบำล       -Medical card(social security)         0- No
           ของลูกจำ้ง / ผูป้ระกนัตน (ประกนัสงัคม) HM24(1) 1         1- Yes
        - บตัรประกนัสุขภำพเอกชน      -Private health insurance HM25(1) 1
        - สวสัดิกำรจดัโดยนำยจำ้ง      -Welfare by employer HM26(1) 1

 19. (ในรอบ 5 ปีท่ีผำ่นมำ) เคยไดรั้บผล  19. During the past 5 years, did you 
        ประโยชน์(ไม่ต้องคืน) จำกโครงกำร         get benefits from the following
        ช่วยเหลือของรัฐต่อไปน้ีหรือไม่         government programmes 
        - เงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยงัชีพส ำหรับ       -Social pension for the
           ผูสู้งอำยุ        poor elderly HM27(1) 1
        - เงินสงเครำะห์ส ำหรับผูพิ้กำร       -Social assistant for disability HM28(1) 1
        - อำหำรกลำงวนั/ อำหำรเสริมฟรี       -Free school lunch/  
           ส ำหรับนกัเรียน        supplementary food HM29(1) 1        0 - No
        - ทุนกำรศึกษำจำกรัฐ       -Government scholarship HM30(1) 1        (1    5) - Specify number of years
        -โครงกำรอ่ืนๆของรัฐท่ีตั้งข้ึนเพ่ือ        -Other government funds to                          of obtaining the benefits
           ช่วยเหลือเกษตรกร          assist farmers HM31(1) 1

 20. (ปัจจุบนั) ไดกู้ย้มืเงินจำกกองทุนต่ำงๆ  20. At present, did you borrow money 
        (ตอ้งใชคื้น) ท่ีรัฐจดัให้ต่อไปน้ี  หรือไม่        from the following government funds
        -โครงกำรเงินกูเ้พ่ือกำรศึกษำของรัฐ      -Government loan for education HM32(1) 1
        -โครงกำรธนำคำรประชำชนเพ่ือผู ้      -People bank HM33(1) 1          0 - No
          ประกอบอำชีพอิสระรำยยอ่ย          1 - Yes
        - กองทุนหมูบ่ำ้น/ กองทุนชุมชนเมือง      -Village fund scheme HM34(1) 1
        - กองทุนอ่ืนๆ      -Others government loan HM35(1) 1

 21. อำชีพหลกัหรืองำนท่ีใชเ้วลำท ำ  21. Primary Occupation HM36(1) 4  (see Occupation Codes in Appendix D)
        ส่วนใหญ่ (ในรอบ 12 เดือนท่ีแลว้)       (during the past 12 months) Blank - For members < 15 yrs. and 

              whom HM37 = 08 → 14

 22. สถำนภำพกำรท ำงำน  22. Work status HM37(1) 2 01- Employer 
02- Own- account worker 
03- Contributing family worker
04- Government employee
05- State enterprise employee
06- Private company employee
07- Member of producers' cooperative
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FIELD POSSIBLE  CODE & MEANING



FIELD LENGTH

NAME OF BYTES

Code for economically inactive
08- Housewife
09- Students
10- Children, elderly person
11- Illness, disabled person
12- Looking for a job
13- Unemployed
14- Others
Blank - For members < 15 yrs. and 
              whom HM37 = 08 → 14

 23.ประเภทอุตสำหกรรมหรือ  23. Type of business/industry HM38(1) 4  (see Codes for Type of Business Activity /

       ประเภทธุรกิจ          Industry in Appendix E)
Blank - For members < 15 yrs. and 
              whom HM37 = 08 → 14

 24.อำชีพรองท่ีท่ำนท ำ  24. Secondary occupation HM39(1) 4  (see Occupation Codes in Appendix D)
Blank - For members < 15 yrs. and 

              whom HM37 = 08 → 14

   Excluding codes 9991   9997, 9999

 25.สถำนภำพกำรท ำงำน  25. Work status HM40(1) 2 Same as HM 37 (1) 

   Excluding codes 08     14

 26.ประเภทอุตสำหกรรมหรือ  26. Type of business/industry HM41(1) 4  (see Codes for Type of Business Activity /

       ประเภทธุรกิจ          Industry in Appendix E)
Blank - For members < 15 yrs. and 

              whom HM37 = 08 → 14
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FIELD POSSIBLE  CODE & MEANING



FIELD LENGTH

NAME OF BYTES

 SUB- RECORD ที ่02,03…  SUB- RECORD NO. 02,03... SUB 2    02     25

 2. ล ำดบัท่ีของสมำชิก (02,03...)  2. Serial no. of members (02,03...) HM01 2    02     25
(2  25)

 3. ควำมสมัพนัธ์กบัหวัหนำ้ครัวเรือน  3. Relationship to household head HM02 1 2- Spouse
       (2  25) 3- Unmarried son or daughter

4- Married son or daughter
5- Son or daughter-in-law
6- Grandchild
7- Parents, grandparents
8- Brother or sister and other  relative
9- Non- relative
0- Servant and household workers 

 5. อำยุ  5. Age HM04 2    00      99
(2  25)    (00 = Less than 1 year)

    ขอ้ 4, 6 - 26 เช่นเดียวกบั SUB 01      Item 4, 6 - 26 same as SUB 01 HM03,
HM05

(2  25)     Same as Sub 01
    HM 03 (1), HM 05 (1)     HM 41 (1)

HM41
(2  25)
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FIELD POSSIBLE  CODE & MEANING





FIELD LENGTH

NAME OF BYTES

 ตอนที่ 2 ลกัษณะของที่อยู่อาศัย  PART2 HOUSING CHARACTERISTICS

 RECORD ที่ 03  RECORD NO.03 REC 2        03

 SUB- RECORD ที่ 01  SUB- RECORD NO.01 SUB 2        01

 1. ประเภทของท่ีอยูอ่าศยั  1. Type of dwelling HH01 1 1 - Detached  house

 2 - Row  house

3 - Town  house / twin house

4 - Flat  or  apartment, etc.

5 - Room  or  rooms

6 - Improvised  quarter 

7 - Other

 2. ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั  2. Materials of construction HH02 1 1 - Cement  or  brick

2 -  Wood

3 -  Wood  and  cement  or  brick

4 - Local  materials  

5 - Re-used  materials

6 - Other 

 3. สถานภาพการครอบครองท่ีอยูอ่าศยั  3. Tenure HH03 1 1 - Own  dwelling   and land

2 - Own  dwelling  on rented  land

3 - Own  dwelling  on  public  area

4 - Hire - purchased  

5 - Rent

6 - Rent paid  by  others

7 - Occupied, rented free

8 - Other

 4. ผูจ่้ายคา่เช่า / ผูใ้หส้วสัดิการ  4. Who pay for rent HH04 1 1 - Dweller

2 - Government

3 - Company  or  private agency

4 - Foreign organization

5 - Parents

6 - Relatives

7 - Other

Blank- Not applicable

 5. คา่เช่าต่อเดือนหรือประเมินคา่เช่าบา้น  5. Monthly rent or estimated rental value

      (บา้นและท่ีดิน)       (for all area of dwelling) HH05 6    000001   999999       

 6. ใชท่ี้อยูอ่าศยัน้ีบางส่วนท าธุรกิจ  6. Dwelling used for business purposes HH06 1     0 - No

      หรือไม่     1 - Yes 
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FIELD POSSIBLE  CODE & MEANING



FIELD LENGTH

NAME OF BYTES

 7.จ านวนหอ้ง  7. Number of rooms 

    - หอ้งท่ีอยูอ่าศยัทั้งหมด      - No. of all rooms HH07 1

    - หอ้งท่ีใชน้อน      - No. of bedrooms HH08 1

 8.ไฟฟ้าภายในท่ีอยูอ่าศยั  8. Electricity in dwelling HH09 1     0 - No

    1 - Yes 

 9. เช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการปรุงอาหาร  9. Cooking fuel HH10 1 0 - No cooking

1 - Charcoal 

2 - Wood

3 - Kerosene

4-  Gas

5 - Electricity 

6 - Others  

 10.น ้าด่ืม  10. Drinking water HH11 1 0 - Bottled - water

1 - Inside   piped  water  supply 

2 - Inside piped underground water 

3 - Outside  piped  or public  tap

4 - Well  or  underground  water

5 - River, stream,etc.

6 - Rain  water

7 - Treated water supply (boiling / filtering)

8 - Others

 11.น ้าใช้  11. Water supply for general use HH12 1 Same  as  HH 11 (code 1   8 ) 

ยกเวน้ Code 0

 12.วิธีก  าจดัขยะภายในครัวเรือน  12. Method of household to get rid       1 - Take to public cleansing services
        of  garbage       2 - Burn

    - ล าดบัท่ี 1      - First method HH13 1       3 - Bury
    - ล าดบัท่ี 2      - Second Method HH14 1       4 - Feed animals

      5 - Fertilizer ferment
      6 - Throwing in river,canal
      7 - Throwing in public area
      8 - Others
      Blank   ล าดบัท่ี 1  Blank ไมไ่ด้
                   ล าดบัท่ี 2  Blank ได้

 13. การใชส้ว้ม  13. Toilet facilties HH15 1 0 - No  facility nearby
1 - Flush  latrine 
2 - Mould  latrine
3 - Flush  and mould latrine
4 - Others
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FIELD POSSIBLE  CODE & MEANING

      1    9



FIELD LENGTH

NAME OF BYTES

 14. ครัวเรือนเป็นเจา้ของยานพาหนะ  14. Dose household own any of 

        ต่อไปน้ีหรือไม่          the following vehicles

         รถจกัรยาน          Bicycle HH16 1

         รถจกัรยานยนต์          Motorcycle HH17 1

         รถยนตส่์วนบคุคล          Automobile HH18 1

         รถบรรทกุเลก็ / รถปิกอพั / รถตู้          Pick- up (mini truck), van HH19 1

         รถอีแต๋นและรถอ่ืน ๆ ประเภท         0 - Not owned  or  

                 เดียวกนั          Other mini- truck HH20 1              not available

         เรือยนต์          Motor boat HH21 1

 15. ครัวเรือนเป็นเจา้ของส่ิงของต่าง ๆ  15. No. of items owned by household

        ต่อไปน้ีหรือไม่

        เตียงนอนไมห้รือโลหะ          Bed (wood or metal) HH22 1

        เตาหุงตม้อาหาร  -  แกส๊           Cooking stove     - gas HH23 1

                                   - ไฟฟ้า                                      - electricity HH24 1

        เตาอบไมโครเวฟ         Microwave oven HH25 1

        กระติกตม้น ้าไฟฟ้า         Electrical pot HH26 1

        ตูเ้ยน็         Refrigerator HH27 1

        เตารีดไฟฟ้า         Electrical iron HH28 1

        หมอ้หุงตม้อาหารไฟฟ้า         Electrical cooking pot HH29 1

        พดัลม         Electrical  fan HH30 1             1   9

        วิทยุ         Radio HH31 1             0 - Not owned or 

        โทรทศัน์         T.V. HH32 1                  not available

        เคร่ืองเล่นวีดีโอ / วีซีดี / ดีวีดี         Video/VCD/DVD HH33 1

        เคร่ืองซกัผา้         Washing machine HH34 1

        เคร่ืองปรับอากาศ         Air conditioner HH35 1

        เคร่ืองท าน ้าร้อน / น ้าอุ่นในหอ้งน ้า         Water boiler HH36 1

        เคร่ืองคอมพิวเตอร์         Home computer HH37 1

          - เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต            - Internet connected HH38 1

        โทรศพัท ์( รวมเคร่ืองต่อพว่ง PCT )         Telephone (include PCT) HH39 1

        โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี         Mobile phone HH40 2    01 → 30 , 00 - not available

        โทรสาร         Facsimile HH41 1    1 → 9 , 0 - not available

        หลอดไฟนีออน         No. of fluorescences HH42 2         01     30

        หลอดไฟดวงโคม         No. of light bulbs HH43 2         00  - not available

        หลอดตะเกียบ         No. of compact fluorescent HH44 2

 16. จ านวนสมาชิกท่ีเคยใชอิ้นเทอร์เน็ต  16. No. of members accessed HH45 2         00     15

        (ในรอบ 12 เดือนท่ีแลว้)          The Internet during the past 12 months

        1   9
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FIELD LENGTH

NAME OF BYTES

ตอนที่ 3 ค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการ PART 3  EXPENDITURE ON GOODS

                  (บาท/ เดือน)                 AND SERVICES  (baht/ month)

RECORD ที่ 04 RECORD NO.04 REC 2     04

SUB - RECORD  ที่ 01 SUB - RECORD NO.01 SUB 2     01

ก. ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภค  A. Consumption expenditures     

1.ที่อยู่อาศัย 1. Housing (shelter)  

    1.1 คา่เช่าบา้น/ประเมินคา่เช่า (บา้น/ท่ีดิน)     1.1 House rent / Estimated rental value (cash) EG01 (1) 6

           (in-kind) EG01 (2) 6

    1.2 ซ่อมแซมบา้น     1.2 Repair of dwelling                            (cash) EG02 (1) 6

(in-kind) EG02 (2) 6

    1.3 ติดตั้ง/ซ่อมแซมระบบประปา     1.3 Fitting/repair plumbing and      (cash) EG03 (1) 6

          (รวมห้องน ้า)            bathroom appliances (in-kind) EG03 (2) 6

    1.4 ติดตั้ง/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า     1.4 Fitting/repair electricity         (cash) EG04 (1) 6

(in-kind) EG04 (2) 6

    1.5 เคร่ืองมือ/อุปกรณ์     1.5 Tools/equipment                  (cash) EG05 (1) 6

(in-kind) EG05 (2) 6

2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัเคร่ืองแต่งบ้าน เคร่ืองใช้ 2. Household operation, furnitures

    เบ็ดเตลด็ และการด าเนินการในครัวเรือน     and equipment

    2.1 เคร่ืองแต่งบา้น และบริภณัฑอ่ื์นๆ    2.1 Major equipment

          - เคร่ืองเรือน และเฟอร์นิเจอร์           - Furnitures                     (cash) EG06 (3) 5

(in-kind) EG06 (4) 5

          - เตาแกส๊ / ไฟฟ้า   ไมโครเวฟ           - Cooking stove(gas/ electric), 

               หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า               microwave oven, rice cookers                      (cash) EG07 (3) 5

(in-kind) EG07 (4) 5

          - เคร่ืองบด/ป่ัน กระติก/กาตม้น ้าไฟฟ้า           - Electric mixer, Blenders electrical pots      (cash) EG08 (3) 5

(in-kind) EG08 (4) 5

          - เคร่ืองซกัผา้ เคร่ืองกรอง/สูบน ้า           - Washing machine,water-filter/ pump, 

               เคร่ืองท าน ้าอุ่น              water boiler                         (cash) EG09 (3) 5           00001   99999, Blank
(in-kind) EG09 (4) 5

          - เคร่ืองปรับอากาศ ตูเ้ยน็ พดัลม           - Air conditioner,refrigerators,electric fan (cash) EG10 (3) 5

(in-kind) EG10 (4) 5

          - เคร่ืองใชอ่ื้น ๆ           - Others major equipment                        (cash) EG11 (3) 5

(in-kind) EG11 (4) 5

          - ซ่อมแซม/บ ารุงรักษาเคร่ืองใช้           - Repair / maintenance          (cash) EG12 (3) 5

(in-kind) EG12 (4) 5
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POSSIBLE CODE & MEANINGFIELD

   000001   999999, Blank



FIELD LENGTH

NAME OF BYTES

RECORD  ที่ 05 RECORD NO.05 REC 2      05

SUB - RECORD ที่ 05 SUB - RECORD NO.01 SUB 2      01

    2.2 ส่ิงทอส าหรับใชใ้นบา้น 2.2 Household textiles

         - เคร่ืองนอน และผา้ท่ีใชต้กแต่ง        - Bedding equipment and furnishing cloth (cash) EG13 (1) 5

          (in-kind) EG13 (2) 5

         - ผา้ส าหรับใชใ้นครัว และโตะ๊อาหาร        - Other cloth used in kitchen  and eatting (cash) EG14 (1) 5

          (in-kind) EG14 (2) 5

         - ผา้อ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นครัวเรือน        - Other cloth used in household  (cash) EG15 (1) 5

(in-kind) EG15 (2) 5

    2.3 เคร่ืองใชส้อยเบ็ดเตลด็ 2.3  Small appliances 

         - เคร่ืองใชใ้นครัว(กะทะ หมอ้ ฯลฯ)        - Kitchen appliance(pans etc.) (cash) EG16 (1) 5

(in-kind) EG16 (2) 5

         - กระติกน ้าร้อน/เยน็ ถงัและอ่าง        - Vacuum flasks, bucket&jars and others    (cash) EG17 (1) 5

            และอ่ืน ๆ (in-kind) EG17 (2) 5

    2.4 คา่เช้ือเพลิง แสงสวา่งและน ้า 2.4 Fuel , lighting and water supply

         - ไฟฟ้า        - Electricity                    (cash) EG18 (1) 5

(in-kind) EG18 (2) 5

         - แกส๊หุงตม้        - Cooking gas                  (cash) EG19 (1) 5

(in-kind) EG19 (2) 5

         - แกส๊ใชอ้ยา่งอ่ืน        -Gas for other purposes     (cash) EG20 (1) 5

(in-kind) EG20 (2) 5

         - ถ่านไมแ้ละฟืน        - Charcoal and wood       (cash) EG21 (1) 5

(in-kind) EG21 (2) 5

         - น ้ามนักา๊ด        - Kerosene                      (cash) EG22 (1) 5

(in-kind) EG22 (2) 5

         - วสัดุ/อุปกรณ์ เก่ียวกบัแสงสวา่ง        - Lighting accessories       (cash) EG23 (1) 5

(in-kind) EG23 (2) 5

         - น ้าประปา น ้าบ่อ/น ้าบาดาล        - Water supply,underground water (cash) EG24 (1) 5

(in-kind) EG24 (2) 5

    2.5 คา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัการท าความสะอาด 2.5 Cleaning supplies

         - ไมถู้พ้ืน ไมก้วาด แปรง ฯลฯ        - Mops , brooms , brushes etc.    (cash) EG25 (1) 5

(in-kind) EG25 (2) 5

         - ผงซกัฟอก /ปรับผา้นุ่ม/อดัจีบผา้        -Detergent / softener / strach  (cash) EG26 (1) 5

(in-kind) EG26 (2) 5

         - น ้ายาท าความสะอาด/ขดัเงา  คา่ขนขยะ        -Liquid detergent/polishes, 

              และอ่ืน ๆ         rubbish services  and others       (cash) EG27 (1) 5

(in-kind) EG27 (2) 5

          00001    99999, Blank
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FIELD LENGTH

NAME OF BYTES

RECORD  ที่ 06 RECORD NO.06 REC 2     06

SUB - RECORD ที่ 01 SUB - RECORD NO.01 SUB 2     01

3. ค่าจ้างบุคคลที่ให้บริการครัวเรือน 3. Service workers in household
    3.1 คนรับใช ้/คนงาน     3.1 Servants and house workers
          (เป็นสมาชิกในครัวเรือน)          (member of households)     (cash) EG28 (1) 5

(in-kind) EG28 (2) 5
    3.2 คนรับใช/้คนงาน     3.2 Servants and house workers
          (ไม่เป็นสมาชิกในครัวเรือน)            (persons outside households)   (cash) EG29 (1) 5

(in-kind) EG29 (2) 5

4. ผ้า เส้ือผ้า และเคร่ืองแต่งกาย 4. Cloth , clothes and clothing material
    4.1 เส้ือ กระโปรงและกางเกง     4.1 Clothes , skirts and trousers    (cash) EG30 (1) 5

(in-kind) EG30 (2) 5
    4.2 ชุดกีฬา     4.2 Sport suits                   (cash) EG31 (1) 5

(in-kind) EG31 (2) 5
    4.3 ผา้นุ่ง โสร่ง ผา้ขาวมา้ ชุดชั้นใน      4.3 Panung , sarong , pa-kao-ma ,  underwear (cash) EG32 (1) 5

                      (in-kind) EG32 (2) 5
    4.4 เคร่ืองแต่งกายอ่ืน ๆ     4.4 Other clothing and body furnishings                  (cash) EG33 (1) 5

(in-kind) EG33 (2) 5
    4.5 ตดัเยบ็/ซ่อมแซม/ดดัแปลง     4.5 Sewing/repair/altering        (cash) EG34 (1) 5

(in-kind) EG34 (2) 5
    4.6 คา่เช่า/ซกัรีด/ซกัแห้ง     4.6 Hire/laundry/dry cleaning     (cash) EG35 (1) 5

(in-kind) EG35 (2) 5

5. รองเท้า 5. Footwears 
    5.1 รองเทา้ทุกประเภท     5.1 Shoes (all type)                                (cash) EG36 (1) 5

(in-kind) EG36 (2) 5
    5.2 รองเทา้กีฬา     5.2  Sport shoes                    (cash) EG37 (1) 5               00001   99999, Blank

(in-kind) EG37 (2) 5
    5.3 คา่ซ่อม/เช่า/ท าความสะอาด     5.3 Repair/ hire/ cleaning services  (cash) EG38 (1) 5

(in-kind) EG38 (2) 5

6. ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล 6. Personal care
    6.1 ของใชส่้วนบุคคล     6.1 Personal supplies
          - สบู่ แปรง/ยาสีฟัน แชมพู แป้ง ฯลฯ           - Soap,tooth brush shampoo,powder etc.        (cash) EG39 (1) 5

(in-kind) EG39 (2) 5
          - หวี/แปรงแปรงผม มีดโกนหนวด ฯลฯ           - Comb/brushes,razor etc.   (cash) EG40 (1) 5

(in-kind) EG40 (2) 5
          - เคร่ืองส าอาง           - Cosmetics             (cash) EG41 (1) 5

(in-kind) EG41 (2) 5
          - นาฬิกา แวน่กนัแดด ร่ม ฯลฯ           - Wrist watch,sunglasses etc.   (cash) EG42 (1) 5

(in-kind) EG42 (2) 5
          - ของใชส่้วนบุคคลอ่ืน ๆ           - Others supplies                  (cash) EG43 (1) 5

(in-kind) EG43 (2) 5
          - คา่ซ่อมแซมต่าง ๆ           - Maintenance and repair      (cash) EG44 (1) 5

(in-kind) EG44 (2) 5

     6.2 คา่บริการส่วนบุคคล     6.2 Personal services
           - เสริมสวย           - Beauty services               (cash) EG45 (1) 5

(in-kind) EG45 (2) 5
           - บริการส่วนบุคคลอ่ืน ๆ           - Other personal  services      (cash) EG46 (1) 5

(in-kind) EG46 (2) 5
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FIELD LENGTH

NAME OF BYTES

RECORD  ที่ 07 RECORD NO.07 REC 2     07

SUB - RECORD ที่ 01 SUB - RECORD NO.01 SUB 2     01

7. เวชภัณฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาล 7. Medical and health care

     7.1 ยาและเวชภณัฑ์     7.1 Medical and supplies

           -ยาแผนปัจจุบนั           - Modern medicine         (cash) EG47 (1) 5

(in-kind) EG47 (2) 5

           -ยาสมุนไพร/ยาแผนโบราณ           -Traditional/herbal medicine   (cash) EG48 (1) 5

(in-kind) EG48 (2) 5

           -ยาคุมก าเนิด/ถุงยางอนามยั           - Contraceptives and condom       (cash) EG49 (1) 5

(in-kind) EG49 (2) 5

           -ไวตามิน/ยาบ ารุงต่าง ๆ           -Vitamins                             (cash) EG50 (1) 5

(in-kind) EG50 (2) 5

           -เวชภณัฑ/์อุปกรณ์ปฐมพยาบาล           - First-aid kits/medical equipments (cash) EG51 (1) 5

(in-kind) EG51 (2) 5

    7.2 คา่รักษาพยาบาล  (คนไขน้อก)     7.2 Medical services ( outpatients )

          - สถานีอนามยั/โรงพยาบาลของรัฐ           - Public health centre/public hospital (cash) EG52 (1) 5         00001     99999, Blank
(in-kind) EG52 (2) 5

          - คลินิกแพทย/์โรงพยาบาลเอกชน           - Private clinic/ hospital      (cash) EG53 (1) 5

(in-kind) EG53 (2) 5

          - คา่รักษาแบบพ้ืนบา้น/สมุนไพร           - Traditional healer/sed harb 

              หรือแพทยแ์ผนโบราณ               medical services         (cash) EG54 (1) 5

(in-kind) EG54 (2) 5

          - คา่ตรวจรักษาฟันท่ีคลินิก           - Private dental clinic           (cash) EG55 (1) 5

(in-kind) EG55 (2) 5

          - ตรวจสายตา/ประกอบแวน่           - Optometry services & equipment  (cash) EG56 (1) 5

(in-kind) EG56 (2) 5

          - ตรวจสุขภาพ และอ่ืน ๆ           - Other health services           (cash) EG57 (1) 5

(in-kind) EG57 (2) 5

    7.3 คา่รักษาพยาบาล (คนไขใ้น)     7.3 Medical services (inpatients)

          - ท่ีสถานีอนามยั/โรงพยาบาลของรัฐ           - Public health centre/public hospital (cash) EG58 (3) 6

(in-kind) EG58 (4) 6

          - คลินิกแพทย/์โรงพยาบาลเอกชน           - Private clinic/ hospital    (cash) EG59 (3) 6

(in-kind) EG59 (4) 6

          - คา่ใชจ่้ายอ่ืน ๆ           - Other expense                           (cash) EG60 (3) 5

(in-kind) EG60 (4) 5

       000001    999999, Blank

        00001    99999, Blank

FIELD POSSIBLE CODE & MEANING
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FIELD LENGTH

NAME OF BYTES

RECORD  ที่ 08 RECORD NO.08 REC 2     08

SUB - RECORD ที่ 01 SUB - RECORD NO.01 SUB 2     01

8. การเดนิทาง/การส่ือสาร 8. Transportation and communication
    8.1 คา่ซ้ือยานพาหนะ       8.1 Vehicles purchase
           - รถยนตส่์วนบุคคล รถตู ้รถปิคอพั           - Automobile, van , pick up    (cash) EG61 (3) 6

(in-kind) EG61 (4) 6
           - รถจกัรยานยนต ์รถจกัรยานและอ่ืนๆ           - Motorcycle , bicycle and others     (cash) EG62 (3) 5

(in-kind) EG62 (4) 5
           - คา่ติดตั้งอุปกรณ์และอ่ืน ๆ           - Equipment and others           (cash) EG63 (3) 5

(in-kind) EG63 (4) 5

    8.2 คา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัยานพาหนะ     8.2 Vehicle repairing & maintanance
           - ยางนอกและยางใน แบตเตอร่ี           -Types and inner tube, battery (cash) EG64 (3) 5

(in-kind) EG64 (4) 5
           - น ้ามนัเคร่ือง / น ้ามนัหล่อล่ีน           - Grease & Lubricating oil         (cash) EG65 (3) 5

(in-kind) EG65 (4) 5
           - คา่ยกเคร่ือง / ซ่อมแซม           - Overhaul , repairing           (cash) EG66 (3) 5

(in-kind) EG66 (4) 5
           - คา่เรียนขบัรถ ใบอนุญาตขบัข่ี           - Driver training, driving license, 
                ทะเบียนรถ และภาษีรถ              registration fees (cash) EG67 (3) 5

(in-kind) EG67 (4) 5
           - หมวกกนัน๊อค           - Crash helmet                           (cash) EG68 (3) 5

(in-kind) EG68 (4) 5

           - ลา้ง / อดัฉีด / ปะยางรถ           - Washing / lubrication / types repair   (cash) EG69 (1) 5
(in-kind) EG69 (2) 5

           - การบ ารุงรักษาและอ่ืน ๆ           - Other maintenance cost        (cash) EG70 (1) 5
(in-kind) EG70 (2) 5

    8.3 การเดินทางตามปกติ     8.3 Local transportation
          - รถ/เรือประจ าทาง รถโดยสารขนาดเลก็           - Bus / boat , minibus , van , train ,
               รถตู ้รถไฟ รถไฟฟ้า              high-speed train             (cash) EG71(1) 5

(in-kind) EG71(2) 5
          - รถรับส่งนกัเรียน รถรับส่งพนกังาน           - School bus , staff-service bus     (cash) EG72 (1) 5

(in-kind) EG72 (2) 5
          - รถแท็กซ่ี รถสามลอ้ / สามลอ้เคร่ือง           -Taxi ,tricycle , mortorcycle
               รถจกัรยานยนต ์และอ่ืน ๆ              and other                            (cash) EG73 (1) 5

(in-kind) EG73 (2) 5
          - พาหนะส่วนตวั           - Private vehicle
               น ้ามนัเบนซิน 91                 Unleaded gasoline (Octane no.91) (cash) EG74 (1) 5

(in-kind) EG74 (2) 5
               น ้ามนัเบนซิน 95                 Unleaded gasoline (Octane no.95) (cash) EG75 (1) 5

(in-kind) EG75 (2) 5
               แกส๊โซฮอล์                 Gasohol                                (cash) EG76 (1) 5

(in-kind) EG76 (2) 5
                       - แกส๊โซฮอล ์91                         - Gasohol 91 (cash) EG7601 (1) 5

(in-kind) EG7601 (2) 5
                       - แกส๊โซฮอล ์95                         - Gasohol 95 (cash) EG7602 (1) 5

(in-kind) EG7602 (2) 5
                       - แกส๊โซฮอล ์E10/E20                         - Gasohol E10/E20 (cash) EG7603 (1) 5

(in-kind) EG7603 (2) 5
                       - แกส๊โซฮอล ์E85                         - Gasohol E85 (cash) EG7604 (1) 5

(in-kind) EG7604 (2) 5

       00001   99999, Blank

         00001    99999, Blank

         00001      99999, Blank

      000001    999999, Blank
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               กา๊ซ NGV                 NGV gas                        (cash) EG77 (1) 5

(in-kind) EG77(2) 5
               กา๊ซ LPG                 LPG gas                       (cash) EG78 (1) 5

(in-kind) EG78 (2) 5
               น ้ามนัดีเซล                 High speed diesel        (cash) EG79 (1) 5

(in-kind) EG79 (2) 5
               ไบโอดีเซล                 Bio-diesel        (cash) EG791 (1) 5

(in-kind) EG791 (2) 5
               พลงังานทดแทนอ่ืนๆ                 Other type of alternative fuel (cash) EG792 (1) 5

(in-kind) EG792 (2) 5
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         00001      99999, Blank



FIELD LENGTH

NAME OF BYTES
RECORD  ที่ 09 RECORD NO.09 REC 2    09
SUB - RECORD ที่ 01 SUB - RECORD NO.01 SUB 2    01

    8.4 การเดินทางในโอกาสพิเศษ / ท่องเท่ียว     8.4 Special occasion travelling and tours
          - เยี่ยมญาติ ท าบุญ และกิจธุระอ่ืน ๆ            - Visiting hometown/relatives,

               religious activity / other         (cash) EG80 (3) 5
(in-kind) EG80 (4) 5

          - ท่องเท่ียวเอง   (ในและต่างประเทศ)            - Personal trip  (domestic / out-bound) (cash) EG81 (3) 5
(in-kind) EG81 (4) 5

          - ท่องเท่ียวกบัทวัร์(ในและต่างประเทศ)            - Package tour (domestic / out-bound) (cash) EG82 (3) 5
(in-kind) EG82 (4) 5

          - คา่ซ้ือสินคา้ / ของท่ีระลึกในการ            - Expense on goods / souvenir during
               ท่องเท่ียวในประเทศ               the domestic trip                (cash) EG83 (3) 5

(in-kind) EG83 (4) 5
          - คา่ซ้ือสินคา้ / ของท่ีระลึกในการ            -Expense on goods / souvenir during
               ท่องเท่ียวในต่างประเทศ              the out-bound trip            (cash) EG84 (3) 5

(in-kind) EG84 (4) 5
          00001    99999, Blank

    8.5 การส่ือสาร      8.5 Communication  
          - คา่ซ้ือเคร่ืองโทรศพัท์/โทรสาร            - Communicated equipment i.e. telephone,
               ( รวมคา่บริการติดตั้ง )               mobile phone, facsimile

              ( include service cost )         (cash) EG85 (3) 5
(in-kind) EG85 (4) 5

          - คา่บริการโทรศพัท ์/ โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี            - Telephone rate and service (cash) EG86 (1) 5
(in-kind) EG86 (2) 5

          - คา่สมาชิกและคา่บริการอินเตอร์เน็ต            -Membership / internet services (cash) EG87 (1) 5
(in-kind) EG87 (2) 5

          - คา่ใชจ่้ายอ่ืน ๆ            -Other                           (cash) EG88 (1) 5
(in-kind) EG88 (2) 5

9. การศึกษา 9. Education expense
    9.1 คา่เล่าเรียน / คา่ธรรมเนียมในโรงเรียน     9.1 Tuition and school fees - public 
            หรือสถานศึกษาของรัฐ           academy (cash) EG89 (3) 6

(in-kind) EG89 (4) 6
    9.2 คา่เล่าเรียน / คา่ธรรมเนียมในโรงเรียน     9.2 Tuition and school fees - private       000001     999999, Blank
            หรือสถานศึกษาเอกชน           academy (cash) EG90 (3) 6

(in-kind) EG90 (4) 6

    9.3 คา่หนงัสือ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์     9.3 Text books , school equipment   (cash) EG91 (3) 5

(in-kind) EG91 (4) 5

    9.4 คา่เรียนพิเศษ     9.4 Special learning course                      (cash) EG92 (3) 5

(in-kind) EG92 (4) 5

    9.5 อ่ืน ๆ     9.5 Other education expenses (cash) EG93 (3) 5

(in-kind) EG93 (4) 5

       00001    99999, Blank

POSSIBLE CODE & MEANING
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FIELD LENGTH

NAME OF BYTES
RECORD ที่ 10 RECORD NO. 10 REC 2    10  
SUB-RECORD ที่ 01 SUB-RECORD NO. 01 SUB 2    01

10. การอ่าน/บันเทิง/กจิกรรมทางศาสนา 10. Recreation/religious activity expense
    10.1 คา่ซ้ืออุปกรณ์การบนัเทิงและกีฬา       10.1 Recreation equipment and sports
             - โทรทศัน์ วิทย ุเคร่ืองเล่นเทป/ดิสค/์                 -TV sets , radio , cassette-tape /
                  วีดีโอ/วีซีดี/ดีวีดี                   disc / video / VCD / DVD player (cash) EG94 (3) 5

(in-kind) EG94 (4) 5
             - กลอ้งถ่ายรูป/วีดีโอ เคร่ืองฉาย -                 - Camera / camcorders ,movie slide 
                  ภาพยนตร์ และภาพน่ิง                    projector                                 (cash) EG95 (3) 5

(in-kind) EG95 (4) 5
             - จานรับสัญญาณดาวเทียมและคา่                 - Cable TV installment fees or satellite
                  ติดตั้งเคเบิ้ลทีวี                    discs                                      (cash) EG96 (3) 5

(in-kind) EG96 (4) 5
             - เคร่ืองคอมพิวเตอร์                 -Computer & equipments      (cash) EG97 (3) 5

(in-kind) EG97 (4) 5
             - อุปกรณ์กีฬาและบริหารร่างกาย                 -Sport equipments and Body fitness

                  equipments                      (cash) EG98 (3) 5
(in-kind) EG98 (4) 5

             - ซ่อมแซม / บ ารุงรักษา และอ่ืน ๆ                 -Repair / maintenance and others  (cash) EG99 (3) 5
(in-kind) EG99 (4) 5

    10.2 เคร่ืองเล่น สัตวเ์ล้ียง ไมป้ระดบัและ       10.2 Toys , pets , shurbs and recreation
                การบนัเทิง 
            - ของเล่นต่าง ๆ (รวมรถเดก็เล่น)                 - Toys ( include baby cars )                                     (cash) EG100 (3) 5

(in-kind) EG100 (4) 5           00001     99999, Blank
            - ซ้ือสัตวเ์ล้ียงและอุปกรณ์เล้ียงสัตว์                 - Pets and pet equipment      (cash) EG101 (3) 5

(in-kind) EG101 (4) 5
            - ซ้ือตน้ไม/้ พนัธไ์มป้ระดบัและดอกไม้                 -Tree / shrubs / flower ( including
                 (รวม ปุ๋ ยและอุปกรณ์)                  fertilizer / equipment )      (cash) EG102 (1) 5

(in-kind) EG102 (2) 5
            - ซ้ือ / เช่าเทป / วีดีโอ ฯ / คา่สมาชิก -                 - Purchasing/ renting tapes/ video/ cable
                 เคเบิ้ลทีวีและคา่ถ่ายรูป                   TV membership / photography   (cash) EG103 (1) 5

(in-kind) EG103 (2) 5
            - ซ่อมแซม / บ ารุงรักษาและอ่ืน ๆ                 - Repair / maintenance and others  (cash) EG104 (1) 5

(in-kind) EG104 (2) 5

    10.3 คา่ผา่นประตู คา่เรียนและเล่นกีฬา       10.3 Admission , sports fee
            - ภาพยนตร์ / กีฬา / การแสดงต่าง ๆ                 - Cinema / sports / tradition arts   (cash) EG105 (1) 5

(in-kind) EG105 (2) 5
            - สนามเดก็เล่น/ สวนสนุก/สวนสัตว ์ฯ                 - Amusement parks , zoo , etc.       (cash) EG106 (1) 5

(in-kind) EG106 (2) 5
            - คา่เรียน / เล่นกีฬา                 - Sport fees / rate                             (cash) EG107 (1) 5

(in-kind) EG107 (2) 5
            - อ่ืน ๆ                 - Others                         (cash) EG108 (1) 5

(in-kind) EG108 (2) 5
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FIELD LENGTH
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    10.4 การอ่าน/การศาสนา/ลทัธิความเช่ือถือ       10.4 Reading / religious activities
           - คา่หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และ                - Newspapers , magazines and books
                 หนงัสืออ่ืน ๆ (ท่ีไม่ใช่หนงัสือเรียน)                 ( other than studying books )  (cash) EG109 (1) 5

(in-kind) EG109 (2) 5
           - คา่ธรรมเนียมการใชห้้องสมุดและอ่ืนๆ                - Library fees / other reading materials rate

(cash) EG110 (1) 5
(in-kind) EG110 (2) 5

           - คา่อาหาร / ของถวายพระ / ไหวเ้จา้                - Gifts to the temple and other religious
                 และอ่ืนๆ                   expenses                       (cash) EG111 (1) 5          00001     99999, Blank

(in-kind) EG111 (2) 5

11. การจดังานพิธีในโอกาสพิเศษ 11. Special ceremony expenses
        - งานแต่งงาน งานวนัเกิดและอ่ืน ๆ       - Wedding , birthday , other ceremonies

(cash) EG112 (3) 5
(in-kind) EG112 (4) 5

ข.  ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกบัการอุปโภคบริโภค B. NON - CONSUMPTION EXPENDITURE

RECORD ที่ 11 RECORD NO. 11 REC 2     11

SUB-RECORD ที่ 01 SUB-RECORD NO. 01 SUB 2     01

1. ภาษี / คา่ธรรมเนียม / คา่ปรับ  1. Taxes , charge / fees and fine  (cash) EG113 (3) 5

(in-kind) EG113 (4) 5

2. คา่สมาชิกกลุ่มอาชีพ  2. Career membership expense (cash) EG114 (3) 5

(in-kind) EG114 (4) 5

3. เงิน / ส่ิงของท่ีส่งให้บุคคลนอกครัวเรือน  3. Money / material given to other person

     ( outside this household )  (cash) EG115 (3) 5

(in-kind) EG115 (4) 5

4. บริจาคเงิน / ซ้ือส่ิงของให้แก่องคก์รต่าง ๆ  4. Contribute money / material to 

      NGO institute (cash) EG116 (3) 5

(in-kind) EG116 (4) 5

5. เงินท าบุญ / เงินช่วยงานอ่ืน ๆ  5. Other contributions          (cash) EG117 (3) 5

(in-kind) EG117 (4) 5

6. คา่เบ้ียประกนัภยั / ทรัพยสิ์น / ประกนัชีวิต  6. Insurances premiums , cremation fee

       เงินฌาปนกิจศพ ฯ(ไม่รวม สะสมทรัพย)์      etc.(excluding saving insurance)  (cash) EG118 (3) 6

(in-kind) EG118 (4) 6

7. สลากกินแบ่ง/ หวยของรัฐ/ การพนนัอ่ืน ๆ  7. Lottery tickets and

      other kind of gambing        (cash) EG119 (3) 6        000001     999999, Blank

(in-kind) EG119 (4) 6

8. ดอกเบ้ียจ่าย ดอกเบ้ียแชร์  8. Interest payment                      (cash) EG120 (3) 6

(in-kind) EG120 (4) 6

9. อ่ืน ๆ  9. Other expenses                 (cash) EG121 (3) 5

(in-kind) EG121 (4) 5

FIELD
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       00001     99999, Blank

         00001    99999, Blank
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FIELD LENGTH

NAME OF BYTES
ตอนที่ 4  ค่าใช้จ่ายอาหาร เคร่ืองด่ืม และยาสูบ PART 4  EXPENDITURE ON FOOD, BEVERAGES &TOBACCO 

                              
RECORD ที่ 12 RECORD NO. 12 REC 2     12
SUB-RECORD ที่ 01 SUB-RECORD NO. 01 SUB 2     01

 แหล่งที่มา (ของอาหารที่บริโภค)  Source of food received SOURCE 1  1 = paid
 2 = receive free/as part
       of work welfare
 3 = own production

 รายการอาหาร  List of Food
 1. ข้าว แป้ง และอาหารที่ท าจากแป้ง  1. Grains and cereal products        (ปริมาณ) (quantity) QF01 7

(มูลค่า) (value) EF01 4
 - เส้นก๋วยเต๋ียว/บะหม่ี/ขนมจีน  - Chinese noodle/egg noodle (ปริมาณ) (quantity) QF010102 7

(มูลค่า) (value) EF010102 4
 - ขนมปัง/เคก้ ขนมท่ีท ำจำกแป้งฯ  - Bread/cake/bake dessert (ปริมาณ) (quantity) QF010305 7

(มูลค่า) (value) EF010305 4
 - ขำ้วเจำ้(ขำ้วสำร)  - Rice (ปริมาณ) (quantity) QF0106 7

(มูลค่า) (value) EF0106 4
 - ขำ้วเหนียว(ขำ้วสำร)  - Glutinous rice (ปริมาณ) (quantity) QF0107 7

(มูลค่า) (value) EF0107 4
 - แป้งขำ้วเจำ้ และแป้งอ่ืนๆ  - Rice fiour and other flours (ปริมาณ) (quantity) QF010809 7

(มูลค่า) (value) EF010809 4
 - เส้นหม่ี  สำคูฯลฯ  - Noodles, macaroni, etc (ปริมาณ) (quantity) QF011014 7

(มูลค่า) (value) EF011014 4

 2. เนื้อสัตว์ และสัตว์ปีกทุกชนิด  2. Meat and poultry                 (ปริมาณ) (quantity) QF02 7
(มูลค่า) (value) EF02 4

 -หมู (สด)  - Pork/pork spareribs/parts of pig (ปริมาณ) (quantity) QF020103 7
(มูลค่า) (value) EF020103 4

 -ววั ควำย(สด)  - Beef / other parts of cow/baffalo (ปริมาณ) (quantity) QF020405 7
(มูลค่า) (value) EF020405 4

 -ไก่(สด)  - Chicken(including entrails/other parts) (ปริมาณ) (quantity) QF0206 7
(มูลค่า) (value) EF0206 4

 -เน้ือสัตวอ่ื์นๆ (สด/ปรุงส าเร็จ)  - Others (fresh/ready to eat) (ปริมาณ) (quantity) QF020710 7
(มูลค่า) (value) EF020710 4

 -เน้ือสัตวแ์ปรรูป  - Preserved items (ปริมาณ) (quantity) QF021114 7
(มูลค่า) (value) EF021114 4

 3. ปลาและสัตว์น า้อ่ืน ๆ  3. Fishes and seafood                     (ปริมาณ) (quantity) QF03 7
(มูลค่า) (value) EF03 4

 -ปลำช่อน ปลำดุก (สด/ปรุงส าเร็จ)  - Snakehead/catfish (fresh/ready-to-eat) (ปริมาณ) (quantity) QF030102 7
(มูลค่า) (value) EF030102 4

 -ปลำนิล (สด/ปรุงส าเร็จ)  - Nile tilapia (fresh/ready-to-eat) (ปริมาณ) (quantity) QF0303 7
(มูลค่า) (value) EF0303 4

 -สัตวน์ ้ำอ่ืนๆ (สด/ปรุงส าเร็จ)  - Others (fresh/ready-to-eat) (ปริมาณ) (quantity) QF030421 7
(มูลค่า) (value) EF030421 4

 -สัตวน์ ้ำแปรรูป  -  Other fishes and seafood products (ปริมาณ) (quantity) QF032231 7
(มูลค่า) (value) EF032231 4

FIELD
POSSIBLE CODE & 

MEANING
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 4. อาหารประเภทนม เนย เนยแข็งและไข่  4. Milk , cheese and eggs        (ปริมาณ) (quantity) QF04 7

(มูลค่า) (value) EF04 4
 -นมสด  - Fresh milk (ปริมาณ) (quantity) QF0401 7

(มูลค่า) (value) EF0401 4
 -นมเปร้ียว โยเกิร์ต ยำคูลท ์นมถัว่เหลือง  - Sour cream/yogurt/yacult/soybean milk (ปริมาณ) (quantity) QF040203 7

(มูลค่า) (value) EF040203 4
 -ไขไ่ก่ (สด)  - Hen eggs (ปริมาณ) (quantity) QF0404 7

(มูลค่า) (value) EF0404 4
 -ไขอ่ื่นๆ (สด/แปรรูป)  - Other eggs (ปริมาณ) (quantity) QF040507 7

(มูลค่า) (value) EF040507 4
 -นมขน้หวำน  - Condensed milk (ปริมาณ) (quantity) QF0408 7

(มูลค่า) (value) EF0408 4
 -นมผง  - Powdered milk (ปริมาณ) (quantity) QF0409 7

(มูลค่า) (value) EF0409 4
 -ผลิตภณัฑอ่ื์นๆท่ีท ำจำกนม  - Other products made from milk (ปริมาณ) (quantity) QF041013 7

(มูลค่า) (value) EF041013 4

 5. น า้มัน และ ไขมัน  5. Oil and fat                       (ปริมาณ) (quantity) QF05 7
(มูลค่า) (value) EF05 4

 -น ้ำมนัพืช  - Vegetable oil (ปริมาณ) (quantity) QF0501 7
(มูลค่า) (value) EF0501 4

 -น ้ำมนัสัตว ์เนยสด น ้ำมนัอ่ืนๆ  - Lard oil/butter/other oil and fat (ปริมาณ) (quantity) QF050206 7
(มูลค่า) (value) EF050206 4

 6. ผลไม้ และ ถั่วเปลือกแข็ง  6. Fruits and nuts                   (ปริมาณ) (quantity) QF06 7
(มูลค่า) (value) EF06 4

 -กลว้ยน ้ำวำ้ (สด)  - Banana (ปริมาณ) (quantity) QF0601 7
(มูลค่า) (value) EF0601 4

 -ส้มเขียวหวำน/มะละกอสุก/สบัปะรด/เงำะ (สด)  - Orange/papaya/pineapple/rambutan (ปริมาณ) (quantity) QF060205 7
(มูลค่า) (value) EF060205 4

 -มะม่วง (สด)  - Mango (ปริมาณ) (quantity) QF0606 7
(มูลค่า) (value) EF0606 4

 -ผลไมอ่ื้นๆ (สด/แช่อ่ิม/ดอง/กวน/ตากแห้ง)  - Others kind of fruit (ปริมาณ) (quantity) QF060718 7
    (fresh/preserved/pickled/dried fruits) (มูลค่า) (value) EF060718 4

 -ผลไมก้ระป๋อง ถัว่อ่ืนๆ  - Canned fruits/peanut/other nuts (ปริมาณ) (quantity) QF061924 7
(มูลค่า) (value) EF061924 4

 7. ผัก  7. Vegetables                    (ปริมาณ) (quantity) QF07 7
(มูลค่า) (value) EF07 4

 -ผกัสดทุกชนิด  - Fresh vegetables (ปริมาณ) (quantity) QF070125 7
(มูลค่า) (value) EF070125 4

 -หวัหอมแดง กระเทียม  - Onion/garlic (ปริมาณ) (quantity) QF072627 7
(มูลค่า) (value) EF072627 4

 -ผกั (ตำกแห้ง/ดอง/ท ำเคม็) อ่ืนๆ  - Others (preserved items) (ปริมาณ) (quantity) QF072831 7
(มูลค่า) (value) EF072831 4
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 8. น า้ตาล และ ขนมหวาน  8. Sugar and sweets         (ปริมาณ) (quantity) QF08 7

(มูลค่า) (value) EF08 4
 -ไอศกรีม เชอร์เบต และขนมหวำนต่ำงๆ (ปริมาณ) (quantity) QF080104 7

(มูลค่า) (value) EF080104 4
 -น ้ำตำลทุกชนิด แยม น ้ำผ้ึงฯลฯ (ปริมาณ) (quantity) QF080509 7

(มูลค่า) (value) EF080509 4

 9. เคร่ืองปรุงรส และ เคร่ืองเทศ  9. Spices and condiments       (ปริมาณ) (quantity) QF09 7
(มูลค่า) (value) EF09 4

 - เกลือ น ้ำปลำ  - Salt / fish sauce (ปริมาณ) (quantity) QF090102 7
(มูลค่า) (value) EF090102 4

 -เคร่ืองปรุงรส และเคร่ืองเทศอ่ืนๆ  - Other spices (ปริมาณ) (quantity) QF090313 7
(มูลค่า) (value) EF090313 4

10.เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์(บริโภคที่บ้าน)  10. Non - alcoholic beverages (at home)
        - ผลติภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป       - Semi - prepared products      (ปริมาณ) (quantity) QF10 7

(มูลค่า) (value) EF10 4
 -กำแฟเมด็/ผง (รวม กาแฟผงส าเร็จรูป)  - Coffee (ปริมาณ) (quantity) QF1001 7

(มูลค่า) (value) EF1001 4
 -ชำผงส ำเร็จรูป/ใบชำ...................  - Tea (ปริมาณ) (quantity) QF1002 7

(มูลค่า) (value) EF1002 4
        - ผลติภัณฑ์ส าเร็จรูป       - Prepared products        (ปริมาณ) (quantity) QF11 7

(มูลค่า) (value) EF11 4

11.อาหารส าเร็จรูปที่ซ้ือมา (บริโภคที่บ้าน)  11. Prepared food  (taken home)  (มูลค่า) (value) EF12 4
 -ขำ้วแกง/กบัขำ้วส ำเร็จรูป (มูลค่า) (value) EF120106 4
 -อำหำรวำ่ง/ส ำเร็จรูปอ่ืนๆ (มูลค่า) (value) EF1210 4
 -ผลิตภณัฑอ์ำหำรส ำเร็จรูป (มูลค่า) (value) EF120709 4

12.อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์  12. Food and non-alcoholic beverages (ปริมาณ) (quantity) QF13 7
         (บริโภคนอกบ้าน)        (eaten away from home)          (มูลค่า) (value) EF13 5

13.เคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์  13. Alcoholic beverages
        - บริโภคที่บ้าน        - Drink at home       (ปริมาณ) (quantity) QF14 7

(มูลค่า) (value) EF14 5
 -เบียร์  - Beer (ปริมาณ) (quantity) QF1401 7

(มูลค่า) (value) EF1401 5
 -เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลอ่ื์นๆ  - Others ( drink at home ) (ปริมาณ) (quantity) QF140204 7

(มูลค่า) (value) EF140204 5

        - บริโภคนอกบ้าน        - Drink away from home          (ปริมาณ) (quantity) QF15 7
(มูลค่า) (value) EF15 5

 -เบียร์  - Beer (ปริมาณ) (quantity) QF1501 7
(มูลค่า) (value) EF1501 5

 -เคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ ท่ีมีแอลกอฮอล ์(บริโภคนอกบำ้น)................... - Others ( drink away from home ) (ปริมาณ) (quantity) QF150204 7
(มูลค่า) (value) EF150204 5
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14.ยาสูบ หมาก ยานัตถ์ุ และผลติภัณฑ์ประเภทเดยีวกนั  14. Tobacco products
        - บุหร่ี ซิกำร์  ยำเส้น ยำตั้ง ฯลฯ          - Cigarettes , tobacco etc.   (มูลค่า) (value) EF16 4
        - หมำก พลู ยำฉุน ยำจืด ยำนตัถุ ์ฯลฯ          - Betelnut , snuff etc.            (มูลค่า) (value) EF17 4

หมำยเหตุ; ปี 2555 มีกำรแกไ้ข/เพ่ิมเติมเก่ียวกบักำรบนัทึกขอ้มูลกำรบริโภคอำหำร ดงัน้ี
                     - แหล่งท่ีมำ (ของอำหำรท่ีบริโภค) ประกอบดว้ย รหสั "1 = ซ้ือ/จ่ำยเอง",  "2 =ไดรั้บฟรี/เป็นส่วนหน่ึงของคำ่จำ้ง",  "3 = ผลิตเอง/น ำของในร้ำนมำบริโภค"
                                           โดยสำมำรถเปรียบเทียบกบัขอ้มูลปีก่อนหน้ำ (2549 - 2554) ดงัน้ี

ปี 2555 ปี 2549 - 2554
รหสั "1" "ซ้ือ/จ่ำยเอง"

รหสั "2 + 3" "ไม่ไดซ้ื้อ/จ่ำย ไดฟ้รี เป็นส่วนหน่ึงของคำ่จำ้ง ผลิตเอง/น ำของในร้ำนมำบริโภค"

Remark; In SES 2012 for the part of Food, Drink and Beverages
                  - Source of food; there are three types of food source, " 1 = by cash ", " 2 = received free / as part of work welfare ", " 3 = own production "
                                                  In comparison with the previous SES (year 2006 - 2011)
                                                              SES 2012 SES 2006 - 2011

 code " 1 "  " by cash "
 code " 2 + 3 "  " received free / as part of work welfare / own production "

FIELD
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FIELD LENGTH

NAME OF BYTES

 รายการอาหาร  List of Food

 1. ข้าว แป้ง และอาหารที่ท าจากแป้ง  1. Grains and cereal products        

ปริมาณ Quantity

 - ปริมาณรวม  - Total quantity QF01 7  QF01 = QF01a + QF01b

 - จากการ "ซ้ือ/จ่าย"  - Quantity from cash paid QF01a 7  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "1"  (SOURCE  = 1)

 [ QF010102 + QF010305 + QF0106 + QF0107 + 

 QF010809 + QF011014 ]

 - จากการ "ไมไ่ดซ้ื้อ/จ่าย"  - Quantity from non-cash paid QF01b 7  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "2+3"  (SOURCE  = 2, 3)

 [ QF010102 + QF010305 + QF0106 + QF0107 + 

 QF010809 + QF011014 ]

จ านวนเงนิ Monetary value

 - จ านวนเงนิรวม  - Total monetary value EF01 4  EF01 = EF01a + EF01b

 - จากการ "ซ้ือ/จ่าย"  - Value from cash paid EF01a 4  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "1"  (SOURCE  = 1)

 [ EF010102 + EF010305 + EF0106 + EF0107 + 

 EF010809 + EF011014 ]

 - จากการ "ไมไ่ดซ้ื้อ/จ่าย"  - Value from non-cash paid EF01b 4  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "2+3"  (SOURCE  = 2, 3)

 [ EF010102 + EF010305 + EF0106 + EF0107 + 

 EF010809 + EF011014 ]

 2. เนื้อสัตว์ และสัตว์ปีกทุกชนดิ  2. Meat and poultry                 

ปริมาณ Quantity

 - ปริมาณรวม  - Total quantity QF02 7  QF02 = QF02a + QF02b

 - จากการ "ซ้ือ/จ่าย"  - Quantity from cash paid QF02a 7  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "1"  (SOURCE  = 1)

[ QF020103 + QF020405 + QF0206 + QF020710 +

 QF021114 ]

 - จากการ "ไมไ่ดซ้ื้อ/จ่าย"  - Quantity from non-cash paid QF02b 7  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "2+3"  (SOURCE  = 2, 3)

[ QF020103 + QF020405 + QF0206 + QF020710 +

 QF021114 ]

จ านวนเงนิ Monetary value

 - จ านวนเงนิรวม  - Total monetary value EF02 4  EF02 = EF02a + EF02b

 - จากการ "ซ้ือ/จ่าย"  - Value from cash paid EF02a 4  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "1"  (SOURCE  = 1)

[ FF020103 + FF020405 + FF0206 + FF020710 +

 FF021114 ]

 - จากการ "ไมไ่ดซ้ื้อ/จ่าย"  - Value from non-cash paid EF02b 4  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "2+3"  (SOURCE  = 2, 3)

[ FF020103 + FF020405 + FF0206 + FF020710 +

 FF021114 ]
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รายการข้อมูลทีท่ าการ Generate ภายใน RECORD 12

FIELD POSSIBLE CODE & MEANING



FIELD LENGTH

NAME OF BYTES

 3. ปลาและสัตว์น า้อ่ืน ๆ  3. Fishes and seafood                     

ปริมาณ Quantity

 - ปริมาณรวม  - Total quantity QF03 7  QF03 = QF03a + QF03b

 - จากการ "ซ้ือ/จ่าย"  - Quantity from cash paid QF03a 7  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "1"  (SOURCE  = 1)

[ QF030102 + QF0303 + QF030421 + QF032231 ]

 - จากการ "ไมไ่ดซ้ื้อ/จ่าย"  - Quantity from non-cash paid QF03b 7  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "2+3"  (SOURCE  = 2, 3)

[ QF030102 + QF0303 + QF030421 + QF032231 ]

จ านวนเงนิ Monetary value

 - จ านวนเงนิรวม  - Total monetary value EF03 4  EF03 = EF03a + EF03b

 - จากการ "ซ้ือ/จ่าย"  - Value from cash paid EF03a 4  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "1"  (SOURCE  = 1)

[ EF030102 + EF0303 + EF030421 + EF032231 ]

 - จากการ "ไมไ่ดซ้ื้อ/จ่าย"  - Value from non-cash paid EF03b 4  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "2+3"  (SOURCE  = 2, 3)

[ EF030102 + EF0303 + EF030421 + EF032231 ]

 4. อาหารประเภทนม เนย ไข่  4. Milk , cheese and eggs        

ปริมาณ Quantity

 - ปริมาณรวม  - Total quantity QF04 7  QF04 = QF04a + QF04b

 - จากการ "ซ้ือ/จ่าย"  - Quantity from cash paid QF04a 7  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "1"  (SOURCE  = 1)

 [ QF0401 + QF040203 + QF0404 + QF040507 +

 QF0408 + QF0409 + QF041013 ]

 - จากการ "ไมไ่ดซ้ื้อ/จ่าย"  - Quantity from non-cash paid QF04b 7  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "2+3"  (SOURCE  = 2, 3)

 [ QF0401 + QF040203 + QF0404 + QF040507 +

 QF0408 + QF0409 + QF041013 ]

จ านวนเงนิ Monetary value

 - จ านวนเงนิรวม  - Total monetary value EF04 4  EF04 = EF04a + EF04b

 - จากการ "ซ้ือ/จ่าย"  - Value from cash paid EF04a 4  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "1"  (SOURCE  = 1)

 [ EF0401 + EF040203 + EF0404 + EF040507 +

 EF0408 + EF0409 + EF041013 ]

 - จากการ "ไมไ่ดซ้ื้อ/จ่าย"  - Value from non-cash paid EF04b 4  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "2+3"  (SOURCE  = 2, 3)

 [ EF0401 + EF040203 + EF0404 + EF040507 +

 EF0408 + EF0409 + EF041013 ]

 5. น า้มนั และ ไขมนั  5. Oil and fat                       

ปริมาณ Quantity

 - ปริมาณรวม  - Total quantity QF05 7  QF05 = QF05a + QF05b

 - จากการ "ซ้ือ/จ่าย"  - Quantity from cash paid QF05a 7  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "1"  (SOURCE  = 1)

 [ QF0501 + QF050206 ]

 - จากการ "ไมไ่ดซ้ื้อ/จ่าย"  - Quantity from non-cash paid QF05b 7  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "2+3"  (SOURCE  = 2, 3)

 [ QF0501 + QF050206 ]
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FIELD POSSIBLE CODE & MEANING



FIELD LENGTH

NAME OF BYTES

จ านวนเงนิ Monetary value

 - จ านวนเงนิรวม  - Total monetary value EF05 4  EF05 = EF05a + EF05b

 - จากการ "ซ้ือ/จ่าย"  - Value from cash paid EF05a 4  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "1"  (SOURCE  = 1)

 [ EF0501 + EF050206 ]

 - จากการ "ไมไ่ดซ้ื้อ/จ่าย"  - Value from non-cash paid EF05b 4  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "2+3"  (SOURCE  = 2, 3)

 [ EF0501 + EF050206 ]

 6. ผลไม้ และ ถั่วเปลือกแขง็  6. Fruits and nuts                   

ปริมาณ Quantity

 - ปริมาณรวม  - Total quantity QF06 7  QF06 = QF06a + QF06b

 - จากการ "ซ้ือ/จ่าย"  - Quantity from cash paid QF06a 7  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "1"  (SOURCE  = 1)

 [ QF0601 + QF060205 + QF0606 + QF060718 +

 QF061924 ]

 - จากการ "ไมไ่ดซ้ื้อ/จ่าย"  - Quantity from non-cash paid QF06b 7  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "2+3"  (SOURCE  = 2, 3)

 [ QF0601 + QF060205 + QF0606 + QF060718 +

 QF061924 ]

จ านวนเงนิ Monetary value

 - จ านวนเงนิรวม  - Total monetary value EF06 4  EF06 = EF06a + EF06b

 - จากการ "ซ้ือ/จ่าย"  - Value from cash paid EF06a 4  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "1"  (SOURCE  = 1)

 [ EF0601 + EF060205 + EF0606 + EF060718 +

 EF061924 ]

 - จากการ "ไมไ่ดซ้ื้อ/จ่าย"  - Value from non-cash paid EF06b 4  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "2+3"  (SOURCE  = 2, 3)

 [ EF0601 + EF060205 + EF0606 + EF060718 +

 EF061924 ]

 7. ผกั  7. Vegetables                    

ปริมาณ Quantity

 - ปริมาณรวม  - Total quantity QF07 7  QF07 = QF07a + QF07b

 - จากการ "ซ้ือ/จ่าย"  - Quantity from cash paid QF07a 7  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "1"  (SOURCE  = 1)

 [ QF070125 + QF072627 + QF072831 ]

 - จากการ "ไมไ่ดซ้ื้อ/จ่าย"  - Quantity from non-cash paid QF07b 7  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "2+3"  (SOURCE  = 2, 3)

 [ QF070125 + QF072627 + QF072831 ]

จ านวนเงนิ Monetary value

 - จ านวนเงนิรวม  - Total monetary value EF07 4  EF07 = EF07a + EF07b

 - จากการ "ซ้ือ/จ่าย"  - Value from cash paid EF07a 4  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "1"  (SOURCE  = 1)

 [ EF070125 + EF072627 + EF072831 ]

 - จากการ "ไมไ่ดซ้ื้อ/จ่าย"  - Value from non-cash paid EF07b 4  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "2+3"  (SOURCE  = 2, 3)

 [ EF070125 + EF072627 + EF072831 ]
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FIELD POSSIBLE CODE & MEANING



FIELD LENGTH

NAME OF BYTES

 8. น า้ตาล และ ขนมหวาน  8. Sugar and sweets         

ปริมาณ Quantity

 - ปริมาณรวม  - Total quantity QF08 7  QF08 = QF08a + QF08b

 - จากการ "ซ้ือ/จ่าย"  - Quantity from cash paid QF08a 7  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "1"  (SOURCE  = 1)

 [ QF080104 + QF080509 ]

 - จากการ "ไมไ่ดซ้ื้อ/จ่าย"  - Quantity from non-cash paid QF08b 7  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "2+3"  (SOURCE  = 2, 3)

 [ QF080104 + QF080509 ]

จ านวนเงนิ Monetary value

 - จ านวนเงนิรวม  - Total monetary value EF08 4  EF08 = EF08a + EF08b

 - จากการ "ซ้ือ/จ่าย"  - Value from cash paid EF08a 4  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "1"  (SOURCE  = 1)

 [ EF080104 + EF080509 ]

 - จากการ "ไมไ่ดซ้ื้อ/จ่าย"  - Value from non-cash paid EF08b 4  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "2+3"  (SOURCE  = 2, 3)

 [ EF080104 + EF080509 ]

 9. เคร่ืองปรุงรส และ เคร่ืองเทศ  9. Spices and condiments       

ปริมาณ Quantity

 - ปริมาณรวม  - Total quantity QF09 7  QF09 = QF09a + QF09b

 - จากการ "ซ้ือ/จ่าย"  - Quantity from cash paid QF09a 7  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "1"  (SOURCE  = 1)

 [ QF090102 + QF090313 ]

 - จากการ "ไมไ่ดซ้ื้อ/จ่าย"  - Quantity from non-cash paid QF09b 7  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "2+3"  (SOURCE  = 2, 3)

 [ QF090102 + QF090313 ]

จ านวนเงนิ Monetary value

 - จ านวนเงนิรวม  - Total monetary value EF09 4  EF09 = EF09a + EF09b

 - จากการ "ซ้ือ/จ่าย"  - Value from cash paid EF09a 4  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "1"  (SOURCE  = 1)

 [ EF090102 + EF090313 ]

 - จากการ "ไมไ่ดซ้ื้อ/จ่าย"  - Value from non-cash paid EF09b 4  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "2+3"  (SOURCE  = 2, 3)

 [ EF090102 + EF090313 ]

10.เคร่ืองด่ืมไม่มแีอลกอฮอล์(กนิที่บ้าน)  10. Non - alcoholic beverages (at home)

      - ผลติภณัฑ์กึ่งส าเร็จรูป       - Semi - prepared products      

ปริมาณ Quantity

 - ปริมาณรวม  - Total quantity QF10 7  QF10 = QF10a + QF10b

 - จากการ "ซ้ือ/จ่าย"  - Quantity from cash paid QF10a 7  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "1"  (SOURCE  = 1)

 [ QF1001 + QF1002 + QF100304 ]

 - จากการ "ไมไ่ดซ้ื้อ/จ่าย"  - Quantity from non-cash paid QF10b 7  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "2+3"  (SOURCE  = 2, 3)

 [ QF1001 + QF1002 + QF100304 ]

จ านวนเงนิ Monetary value

 - จ านวนเงนิรวม  - Total monetary value EF10 4  EF10 = EF10a + EF10b

 - จากการ "ซ้ือ/จ่าย"  - Value from cash paid EF10a 4  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "1"  (SOURCE  = 1)

 [ EF1001 + EF1002 + EF100304 ]

 - จากการ "ไมไ่ดซ้ื้อ/จ่าย"  - Value from non-cash paid EF10b 4  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "2+3"  (SOURCE  = 2, 3)

 [ EF1001 + EF1002 + EF100304 ]
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FIELD POSSIBLE CODE & MEANING



FIELD LENGTH

NAME OF BYTES

      - ผลติภณัฑ์ส าเร็จรูป       - Prepared products        

ปริมาณ Quantity

 - ปริมาณรวม  - Total quantity QF11 7  QF11 = QF11a + QF11b

 - จากการ "ซ้ือ/จ่าย"  - Quantity from cash paid QF11a 7  QF11 เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "1"  (SOURCE  = 1)

 - จากการ "ไมไ่ดซ้ื้อ/จ่าย"  - Quantity from non-cash paid QF11b 7  QF11 เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "2+3"  (SOURCE  = 2, 3)

จ านวนเงนิ Monetary value

 - จ านวนเงนิรวม  - Total monetary value EF11 4  EF11 = EF11a + EF11b

 - จากการ "ซ้ือ/จ่าย"  - Value from cash paid EF11a 4  EF11 เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "1"  (SOURCE  = 1)

 - จากการ "ไมไ่ดซ้ื้อ/จ่าย"  - Value from non-cash paid EF11b 4  EF11 เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "2+3"  (SOURCE  = 2, 3)

11.อาหารส าเร็จรูปที่ซ้ือมา (กนิที่บ้าน)  11. Prepared food  (taken home)  

ปริมาณ Quantity

 - ปริมาณรวม  - Total quantity QF12 7  QF12 = QF12a + QF12b

 - จากการ "ซ้ือ/จ่าย"  - Quantity from cash paid QF12a 7  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "1"  (SOURCE  = 1)

 [ QF120106 + QF1210 + QF120709 ]

 - จากการ "ไมไ่ดซ้ื้อ/จ่าย"  - Quantity from non-cash paid QF12b 7  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "2+3"  (SOURCE  = 2, 3)

 [ QF120106 + QF1210 + QF120709 ]

จ านวนเงนิ Monetary value

 - จ านวนเงนิรวม  - Total monetary value EF12 4  EF12 = EF12a + EF12b

 - จากการ "ซ้ือ/จ่าย"  - Value from cash paid EF12a 4  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "1"  (SOURCE  = 1)

 [ EF120106 + EF1210 + EF120709 ]

 - จากการ "ไมไ่ดซ้ื้อ/จ่าย"  - Value from non-cash paid EF12b 4  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "2+3"  (SOURCE  = 2, 3)

 [ EF120106 + EF1210 + EF120709 ]

12.อาหารฯ ไม่มแีอลกอฮอล์ (กนินอกบ้าน)  12. Food & non-alcoholic (eating away)

ปริมาณ Quantity

 - ปริมาณรวม  - Total quantity QF13 7  QF13 = QF13a + QF13b

 - จากการ "ซ้ือ/จ่าย"  - Quantity from cash paid QF13a 7  QF13 เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "1"  (SOURCE  = 1)

 - จากการ "ไมไ่ดซ้ื้อ/จ่าย"  - Quantity from non-cash paid QF13b 7  QF13 เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "2+3"  (SOURCE  = 2, 3)

จ านวนเงนิ Monetary value

 - จ านวนเงนิรวม  - Total monetary value EF13 5  EF13 = EF13a + EF13b

 - จากการ "ซ้ือ/จ่าย"  - Value from cash paid EF13a 5  EF13 เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "1"  (SOURCE  = 1)

 - จากการ "ไมไ่ดซ้ื้อ/จ่าย"  - Value from non-cash paid EF13b 5  EF13 เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "2+3"  (SOURCE  = 2, 3)

13.เคร่ืองด่ืมที่มแีอลกอฮอล์  13. Alcoholic beverages

     - บริโภคที่บ้าน       - Drink at home       

ปริมาณ Quantity

 - ปริมาณรวม  - Total quantity QF14 7  QF14 = QF14a + QF14b

 - จากการ "ซ้ือ/จ่าย"  - Quantity from cash paid QF14a 7  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "1"  (SOURCE  = 1)

 [ QF1401 + QF140204 ]

 - จากการ "ไมไ่ดซ้ื้อ/จ่าย"  - Quantity from non-cash paid QF14b 7  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "2+3"  (SOURCE  = 2, 3)

 [ QF1401 + QF140204 ]

FIELD POSSIBLE CODE & MEANING
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FIELD LENGTH

NAME OF BYTES

จ านวนเงนิ Monetary value

 - จ านวนเงนิรวม  - Total monetary value EF14 5  EF14 = EF14a + EF14b

 - จากการ "ซ้ือ/จ่าย"  - Value from cash paid EF14a 5  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "1"  (SOURCE  = 1)

 [ EF1401 + EF140204 ]

 - จากการ "ไมไ่ดซ้ื้อ/จ่าย"  - Value from non-cash paid EF14b 5  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "2+3"  (SOURCE  = 2, 3)

 [ EF1401 + EF140204 ]

     - บริโภคนอกบ้าน       - Drinking away from home

ปริมาณ Quantity

 - ปริมาณรวม  - Total quantity QF15 7  QF15 = QF15a + QF15b

 - จากการ "ซ้ือ/จ่าย"  - Quantity from cash paid QF15a 7  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "1"  (SOURCE  = 1)

 [ QF1501 + QF150204 ]

 - จากการ "ไมไ่ดซ้ื้อ/จ่าย"  - Quantity from non-cash paid QF15b 7  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "2+3"  (SOURCE  = 2, 3)

 [ QF1501 + QF150204 ]

จ านวนเงนิ Monetary value

 - จ านวนเงนิรวม  - Total monetary value EF15 5  EF15 = EF15a + EF15b

 - จากการ "ซ้ือ/จ่าย"  - Value from cash paid EF15a 5  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "1"  (SOURCE  = 1)

 [ EF1501 + EF150204 ]

 - จากการ "ไมไ่ดซ้ื้อ/จ่าย"  - Value from non-cash paid EF15b 5  เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "2+3"  (SOURCE  = 2, 3)

 [ EF1501 + EF150204 ]

14.ยาสูบ และผลติภณัฑ์ประเภทเดยีวกนั  14. Tobacco products

     - บุหร่ี ซิการ์ ยาเส้น ยาตั้ง ฯลฯ       - Cigarettes , tobacco etc. 

ปริมาณ Quantity

 - ปริมาณรวม  - Total quantity QF16 7  QF16 = QF16a + QF16b

 - จากการ "ซ้ือ/จ่าย"  - Quantity from cash paid QF16a 7  QF16 เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "1"  (SOURCE  = 1)

 - จากการ "ไมไ่ดซ้ื้อ/จ่าย"  - Quantity from non-cash paid QF16b 7  QF16 เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "2+3"  (SOURCE  = 2, 3)

จ านวนเงนิ Monetary value

 - จ านวนเงนิรวม  - Total monetary value EF16 4  EF16 = EF16a + EF16b

 - จากการ "ซ้ือ/จ่าย"  - Value from cash paid EF16a 4  EF16 เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "1"  (SOURCE  = 1)

 - จากการ "ไมไ่ดซ้ื้อ/จ่าย"  - Value from non-cash paid EF16b 4  EF16 เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "2+3"  (SOURCE  = 2, 3)

     - หมาก พลู ยาฉุน ยาจืด ยานตัถ์ุ ฯลฯ       - Betelnut , snuff etc.

ปริมาณ Quantity

 - ปริมาณรวม  - Total quantity QF17 7  QF17 = QF17a + QF17b

 - จากการ "ซ้ือ/จ่าย"  - Quantity from cash paid QF17a 7  QF17 เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "1"  (SOURCE  = 1)

 - จากการ "ไมไ่ดซ้ื้อ/จ่าย"  - Quantity from non-cash paid QF17b 7  QF17 เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "2+3"  (SOURCE  = 2, 3)

จ านวนเงนิ Monetary value

 - จ านวนเงนิรวม  - Total monetary value EF17 4  EF17 = EF17a + EF17b

 - จากการ "ซ้ือ/จ่าย"  - Value from cash paid EF17a 4  EF17 เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "1"  (SOURCE  = 1)

 - จากการ "ไมไ่ดซ้ื้อ/จ่าย"  - Value from non-cash paid EF17b 4  EF17 เฉพาะแหล่งท่ีมา รหสั "2+3"  (SOURCE  = 2, 3)
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FIELD POSSIBLE CODE & MEANING



FIELD LENGTH
NAME OF BYTES

RECORD ที ่23 REC 2    23
SUB- RECORD ที ่01 SUB 2    01

  ล ำดบัทีข่องสมำชิกในครัวเรือนทีม่รีำยได้  No. of household member 
      who earn income IN01 (1) 2    01     25

 รำยได้จำกกำรท ำงำน  Income from work

 1. รายได/้คา่ตอบแทนจากการท างานโดยไดรั้บคา่จา้ง /  1. Income from wages/salaries IN02 (1) 8            00000001   99999999 , Blank
         เงินเดือน

 2. รายรับสุทธิจากการประกอบธุรกิจ ท่ีไม่ใช่การเกษตร  2. Income from non-farm business IN03 (1) 9            - 999999999   999999999 , Blank

 3. รายรับสุทธิจากการประกอบการเกษตร  3. Income from farm business IN04 (1) 9            - 999999999   999999999 , Blank

 รำยได้จำกแหล่งอ่ืนๆ ทีไ่ม่ใช่จำกกำรท ำงำน  Income from non-work

 1. บ าเหน็จ บ านาญ เบ้ียหวดั เงินสงเคราะห์ต่างๆ  1. Income from pension, annuities IN05 (1) 8

 2. เงินชดเชยและ/หรือเงินทดแทนจากการออกจากงาน  2. Income from work compensation
        or terminated payment IN06 (1) 8

 3. เงินช่วยเหลือท่ีไดรั้บจากบุคคลอ่ืนนอกครัวเรือน  3. Income from money assistance 
      from other people outside HH IN07 (1) 8

 4. เงินสงเคราะห์ผูสู้งอาย/ุผูพิ้การ รวมทั้งความช่วยเหลือ  4. Income from elderly/disability
       อ่ืนๆ จากรัฐและองคก์ารต่างๆ       assistance from government IN08 (1) 8

 5. เงินทุนการศึกษา  5. Income from scholarships IN09 (1) 8

 6. รายรับจากการให้เช่าห้อง/เช่าท่ีดิน และสินทรัพยอ่ื์นๆ  6. Income from property rental
        (โดยไม่ไดป้ระกอบเป็นธุรกิจ)        (non-business) IN10 (1) 8

           00000001   99999999 , Blank
 7. คา่ลิขสิทธ์ิและสิทธิบตัรต่างๆ  7. Income from copyright/licence IN11 (1) 8

 8. ดอกเบ้ีย/ผลตอบแทนจากเงินฝาก พนัธบตัร  8. Income from interests, shares,
       เงินปันผลจากหุน้และการลงทุนอ่ืนๆ         bonds, and stocks IN12 (1) 8

 9. ดอกเบ้ีย/ผลตอบแทนจากแชร์ และการใหกู้ย้มืเงิน  9. Income from money lending
         แก่บุคคลอ่ืน/เอกชน IN13 (1) 8

 10. มรดก พินยักรรม ของขวญั เงินซอง (ไม่รวมทรัพยสิ์น)  10. Income from inherits, gifts IN14 (1) 8

 11. เงินไดจ้ากการประกนัสุขภาพ อุบติัเหตุ ไฟไหม้  11. Income from insurance proceeding
        ประกนัชีวิต หรือประกนัสงัคม        (non-accumulative insurance)
         (ท่ีไม่ใช่ประเภทสะสมทรัพย์) IN15 (1) 8

 12. รายไดอ่ื้นๆ  12. Income from other kinds IN16 (1) 8
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POSSIBLE  CODE & MEANINGFIELD

สศส.3 สรุปรายได้ (ในรอบ 12 เดือนที่แล้ว) (Income during the past 12 months)



FIELD LENGTH
NAME OF BYTES

 SUB- RECORD ที ่02,03… SUB 2    02     25

 ล ำดบัทีข่องสมำชิก IN01 (1) 2    01     25

 รำยได้จำกกำรท ำงำน

 1. รายได/้คา่ตอบแทนจากการท างานโดยไดรั้บคา่จา้ง IN02 (1) 8

 2. รายรับสุทธิจากการประกอบธุรกิจ ท่ีไม่ใช่การเกษตร IN03 (1) 8

 3. รายรับสุทธิจากการประกอบการเกษตร IN04 (1) 8

 รำยได้จำกแหล่งอ่ืนๆ ทีไ่ม่ใช่จำกกำรท ำงำน

 1. บ าเหน็จ บ านาญ เบ้ียหวดั เงินสงเคราะห์ต่างๆ IN05 (1) 8

 12. รายไดอ่ื้นๆ IN16 (1) 8

           เช่นเดียวกบั SUB 01
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POSSIBLE  CODE & MEANINGFIELD





FIELD LENGTH

NAME OF BYTES

ค. ค่าใช้จ่ายในการช าระหนีข้องครัวเรือน  C. Repaying Household Debt

RECORD ที ่25 RECORD NO.25 REC 2   25

SUB - RECORD  ที ่01 SUB - RECORD NO.01 SUB 2    01

1. (ปัจจุบัน) ครัวเรือนของทา่นมีหน้ีสินหรือไม่  1. (At present) Does your household has debt? AE00 1    0 = No
   1 = Yes

2. (ในรอบ 12 เดือนท่ีแล้ว) ครัวเรือนมีการช าระ  2. (During the past 12 months) did household AE01 1    0 = No
     หน้ีสินหรือไม่       repay debt?    1 = Yes

3. (ในรอบ 12 เดือนท่ีแล้ว) จ านวนเงินท่ีครัวเรือน  3. (During the past 12 months) amount of 
       ช าระหน้ี จ  าแนกตามวตัถุประสงคก์ารกูย้มื       money that household debt was repaid.

     Please specify by type of borrowing purpose.
       - ใชซ้ื้อ / เช่าซ้ือบา้น และ/หรือท่ีดิน      - For buying house or land (in-cash) AE02(3) 6

(in-kind) AE02(4) 6
       - ใชใ้นการศึกษา     - For education (in-cash) AE03(3) 6

(in-kind) AE03(4) 6
       - ใชจ่้ายอุปโภคบริโภคอ่ืนๆ ในครัวเรือน     - For household consumption (in-cash) AE04(3) 6

(in-kind) AE04(4) 6
       - ใชใ้นการท าธุรกิจ (ท่ีไม่ใช่การเกษตร)     - For household non-farm business operation(in-cash) AE05(3) 6

(in-kind) AE05(4) 6
       - ใชใ้นการท าการเกษตร     - For household farming operation (in-cash) AE06(3) 6

(in-kind) AE06(4) 6
       - อ่ืนๆ เช่น หน้ีจากการค ้าประกนั หน้ีคา่ปรับ ฯลฯ    - For other purposes (in-cash) AE07(3) 6

(in-kind) AE07(4) 6

ง. ค่าใช้จ่ายในการซ้ือทีอ่ยู่อาศัย (ด้วยเงินออม  D. Household Expense on buying house for
      ของครัวเรือน)       living (by their own saving money)
1. (ในรอบ 12 เดือนท่ีแล้ว) ครัวเรือนมีการซ้ือท่ีอยู่  1. (During the past 12 months) did household use their
      อาศยั (ด้วยเงินออมของครัวเรือน) หรือไม่       own saving money to buy house for living? AE08 1    0 = No

   1 = Yes
         ถา้มี ให ้ระบจุ  านวนเงิน (เฉลีย่ต่อเดือน)       If so, please specify amount (average per month) AE09 8   00000001 → 99999999 , Blank

หมายเหตุ; ปี 2555 ไดเ้พ่ิมเติมขอ้ถาม 1.  เพ่ือตอ้งการทราบสถานะความเป็นหน้ีของครัวเรือน ณ ปัจจุบนั
Remark; Question no. 1. was added in 2012 for acquiring the recent indebted status of household.

   000001 → 999999 , Blank
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POSSIBLE  CODE & MEANING   FIELD

100 12 IB11 100 12 



FIELD LENGTH

NAME OF BYTES

RECORD ที ่27 RECORD NO.27 REC 2   27
SUB - RECORD  ที ่01 SUB - RECORD NO.01 SUB 2    01
 ตอนที ่1 เป็นค ำถำมถึงประสบกำรณ์ในช่วง 1 เดือน  Section 1 Questions concerning to experience from
                  ทีผ่่ำนมำจนถึงปัจจุบัน                     the past month until present
  ช่ือและล ำดบัท่ีของสมำชิกครัวเรือน  Name and Number of those household members 
          (จำก สศส.2  ตอนท่ี 1 HM01)          (as from SES.2  Part 1  HM01 ) HM01 2   01  →  25

1. ท่ำนรู้สึกพึงพอใจในชีวิต  1. Feeling happiness with his/her own life MH01 1
2. ท่ำนรู้สึกสบำยใจ  2. Feeling relaxed MH02 1
3. ท่ำนรู้สึกเบ่ือหน่ำยทอ้แทก้บักำรด ำเนินชีวิต  3. Feeling bored with his/her daily life
         ประจ ำวนั MH03 1
4. ท่ำนรู้สึกผิดหวงัในตวัเอง  4. Feeling of self disappointment MH04 1
5. ท่ำนรู้สึกว่ำชีวิตของท่ำนมีแต่ควำมทุกข์  5. Felling of full of depression MH05 1
6. ท่ำนสำมำรถท ำใจยอมรับไดส้ ำหรับปัญหำ  6. Ability to accept the unsolved problem
           ท่ียำกจะแกไ้ข (เม่ือมีปัญหำ)       (when the problem occurred) MH06 1
7. ท่ำนมัน่ใจว่ำจะสำมำรถควบคุมอำรมณ์ไดเ้ม่ือมี  7. Ability to control of his/her ownself when
          เหตุกำรณ์คบัขนัหรือร้ำยแรงเกิดข้ึน       bad/serious situation occurred MH07 1
8. ท่ำนมัน่ใจท่ีจะเผชิญกบัเหตุกำรณ์ร้ำยแรง  8. Ability to face with the extremely 
          ท่ีเกิดข้ึนในชีวิต        bad situation in his/her life MH08 1
9. ท่ำนรู้สึกเห็นอกเห็นใจเม่ือผูอ่ื้นมีทุกข์  9. Feeling sympathetic when seeing someone MH09 1

       depressed
10. ท่ำนรู้สึกเป็นสุขในกำรช่วยเหลือผูอ่ื้นท่ีมีปัญหำ  10. Feeling happy when helping people who had MH10 1

        trouble
11. ท่ำนให้ควำมช่วยเหลือแก่ผูอ่ื้นเม่ือมีโอกำส  11. Always help people when having a chance to do MH11 1
12. ท่ำนรู้สึกภูมิใจในตวัเอง  12. Feeling  proud of his/her own self MH12 1
13. ท่ำนรู้สึกมัน่คงปลอดภยัเม่ืออยูใ่นครอบครัว  13. Feeling secure and safe  with his/her family MH13 1
14. หำกท่ำนป่วยหนกัท่ำนเช่ือว่ำครอบครัวจะ  14. Beleiving that his/her family will take a very 
            ดูแลท่ำนเป็นอยำ่งดี         good care of his/herself when they are ill MH14 1
15. สมำชิกในครอบครัวมีควำมรักและผูกพนัต่อกนั  15. Feeling that his/her family are full of love MH15 1
16. ท่ำนมีเพ่ือนหรือคนอ่ืนๆในสงัคมคอยช่วยเหลือ  16. Perceiving that friend/neighborhoods will help
            ท่ำนในยำมท่ีท่ำนตอ้งกำร        them when they needed MH16 1
17. ท่ำนมัน่ใจว่ำชุมชนท่ีท่ำนอำศยัอยู่  17. Perceiving that his/her neighborhood is safe
            มีควำมปลอดภยัต่อท่ำน MH17 1
18. ท่ำนรู้สึกมัน่คง ปลอดภยัในทรัพยสิ์น  18. Feeling secure and safety with this neighborhood
            เม่ืออำศยัอยูใ่นชุมชนน้ี MH18 1
19. มีหน่วยงำนสำธำรณสุขใกลบ้ำ้นท่ีท่ำนสำมำรถ  19. Health unit availability near his/her house
            ไปใชบ้ริกำรได้ MH19 1
20. เม่ือท่ำนเดือดร้อนจะมีหน่วยงำนในชุมชน  20. Perceiving that community groups in his/her
            (เช่น มูลนิธิ ชมรม สมำคม วดั สุเหร่ำ ฯลฯ)      community will help his/herself when they needed
            มำช่วยเหลือดูแลท่ำน MH20 1
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POSSIBLE  CODE & MEANING   FIELD

สุขภำพจิตคนไทย (Mental Health Survey)

  0  =  No 
  1  =  A little 
  2  =  Much 
  3  =  Very much 



FIELD LENGTH

NAME OF BYTES

 ตอนที ่2 ในภำพรวมท่ำนมีควำมพงึพอใจในชีวิต  Section 2   How would you scale your life happiness
                  ในระดบัใด                       in general ?
ระดบัควำมพึงพอใจ                                           ปีน้ี Happiness Level                         ;  this present year MH21 2
                                                                         ปีท่ีแลว้                                                    ;  the previous year MH22 2

 ตอนที ่3 กำรย้ำยถิน่ และกำรเจ็บป่วย  Section 3 Migration and Health
 1. ระยะเวลำกำรอยูอ่ำศยัในท่ีอยูปั่จจุบนั 1. How long have you been living in this village/
      ท่ำนอยูใ่นเทศบำล/หมูบ่ำ้นน้ีตั้งแต่เม่ือใด     community ?

เดือน month MH23a 2   01  →  12   (January to December)
พ.ศ. year MH23b 4   2450  →  2555 

 2. ในช่วง 1 เดือนท่ีผ่ำนมำ ท่ำนมีอำกำรป่วย 2. During the past month, did you get ill ? 
      หรือรู้สึกไม่สบำยหรือไม่ MH24 1  0 = No

 1 = Yes, got ill or felt not very well
 2 = Yes, got accident or hurt or injured
 3 = Yes, from chronic disease

SUB - RECORD  ที ่02, 03,…. SUB - RECORD  NO. 02, 03, …. SUB 2    02, 03, …………….
  ช่ือและล ำดบัท่ีของผูท่ี้เคยกูเ้งินกองทุนฯ  Name and Number of those household members 
          (จำกตอนท่ี 1 HM01)          (as from Part 1  HM01 ) HM01 2   01  →  25
1. ท่ำนรู้สึกพึงพอใจในชีวิต MH01 1

MH24 1

LENGTH

OF BYTES

MH03 1

MH04

MH05

   FIELDNAME ใหม่
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   FIELD POSSIBLE  CODE & MEANING

Same as SUB-RECORD 01

รำยกำรข้อมูลที่ท ำกำร Recode ใน Record 27

POSSIBLE  CODE & MEANING

MH03_R

MH04_R

MH05_R

   FIELDNAME เดมิ

100 12 IB11 100 12 

  00  =  Happiness level   0 
  01  =  Happiness level   1 
  02  =  Happiness level   2 
  03  =  Happiness level   3 
  04  =  Happiness level   4 
  05  =  Happiness level   5 
  06  =  Happiness level   6 
  07  =  Happiness level   7 
  08  =  Happiness level   8 
  09  =  Happiness level   9 
  10  =  Happiness level   10 

  0  →  3     =  No 
  1  → 2     =  A little 
  2  → 1     =  Much 
  3  → 0     =  Very much 



FIELD LENGTH

NAME OF BYTES

 องค์ประกอบด้ำนสภำพจิตใจ  Domain of Mental State TOTAL_1 2  TOTAL_1 = MH01 + MH02 + MH03_R

  (ประกอบด้วยข้อถำม 1 - 5)    (Consist of Question 1 - 5)                            + MH04_R + MH05_R

 (TOTAL_1 = 00 → 15)

 องค์ประกอบด้ำนสมรรถภำพของจิตใจ  Domain of Mental Capacity TOTAL_2 1  TOTAL_2 = MH06 + MH07 + MH08

  (ประกอบด้วยข้อถำม 6 - 8)    (Consist of Question 6 - 8)  (TOTAL_2 = 0 → 9)

 องค์ประกอบด้ำนคุณภำพของจิตใจ  Domain of Mental Quality TOTAL_3 2  TOTAL_3 = MH09 + MH10 + MH11 + MH12

  (ประกอบด้วยข้อถำม 9 - 12)    (Consist of Question 9 - 12)  (TOTAL_3 = 00 → 12)

 องค์ประกอบด้ำนปัจจัยสนับสนุน  Domain of Supporting Factors TOTAL_4 1  TOTAL_4 = MH13 + MH14 + MH15

  (ประกอบด้วยข้อถำม 13 - 15)    (Consist of Question 13 - 15)  (TOTAL_4 = 0 → 9)

 รวมทุกองค์ประกอบ  Sum of All Domains TOTAL 2  TOTAL = TOTAL_1 + TOTAL_2

                        + TOTAL_3 + TOTAL_4

 (TOTAL = 00 → 45)

 ควำมพงึพอใจในชีวิตในภำพรวม เปรียบเทียบปีนี้  Comparing happiness  level in general living MH25 1   MH25 = MH21 - MH22

        กับปีทีแ่ล้ว         between this present year and the previous year  If   (MH21 - MH22 = 0)     then   MH25 = 0

 If   (MH21 - MH22 > 0)     then   MH25 = 1

 If   (MH21 - MH22 < 0)     then   MH25 = 2

         Possible code & Meaning for MH25

                  0 = The same

                  1 = Better

                  2 = Worse

  ค่ำ Weight ประชำกร  Population Weight MH26 12  (4 - decimal points)

หมำยเหตุ; ปี 2555 ไดเ้พ่ิมเติมขอ้ถำม 16 - 20 ในตอนท่ี 1 เพ่ือตอ้งกำรศึกษำปัจจยัดำ้นชุมชนต่อภำวะสุขภำพจิต
Remark; Questions no. 16 to 20 in section 1 were added in 2012 for acquiring information of the impact of community factors to the level of mental health

รำยกำรข้อมูลที่ท ำกำร Generate ใน Record 27

   FIELD POSSIBLE  CODE & MEANING

-39-



FIELD LENGTH

NAME OF BYTES

RECORD ที่ 30  แหล่งซ้ือสินค้าอุปโภคบริโภค RECORD NO.30  SHOPPING PLACES REC 2     30

                                    ส่วนใหญ่ของครัวเรือน                                     WHERE HOUSEHOLD

                                    OFTEN  BUY 

                                    CONSUMPTION GOODS

SUB - RECORD  ที่ 01 SUB - RECORD NO.01 SUB 2     01

1.เส้ือผา้ เคร่ืองนุ่งห่ม และของใชส่้วนบคุคล 1. Clothes and Personal Care SHOP 1 1         1 = Grocery store 

2.เคร่ืองเรือน เคร่ืองใช ้แลอุปกรณ์ตกแต่งบา้น 2. Household Furniture and Equipment SHOP 2 1         2 = Market 

3.อาหารท่ีซ้ือมาปรุงท่ีบา้น 3. Food for home cooking         3 = Discount Store 

            - อาหารแหง้             - Dried food SHOP 3 1         4 = Supermarket 

            - อาหารสด             - Fresh food SHOP 4 1         5 = Convenience Store 

        6 = Department Store

        7 = Specialty Store

        8 = Local Store operated

                by local entrepreneur 

                and other types of shops
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FIELD POSSIBLE CODE & MEANING



APPENDIX



กรุงเทพมหานคร  =1 Bangkok Metropolis =1

   10 - กรุงเทพมหานคร    10 - Bangkok Metropolis

ภาคกลาง          = 2 Central                = 2

จังหวัด Changwat

   11 - สมุทรปราการ    11 - Samut Prakan

   12 - นนทบรีุ    12 - Nonthaburi

   13 - ปทมุธานี    13 - Pathum thani

   14 - พระนครศรีอยธุยา    14 - Phra nakhon si ayutthaya

   15 - อ่างทอง    15 - Ang thong

   16 - ลพบรีุ    16 - Lop buri

   17 - สิงห์บรีุ    17 - Sing buri

   18 - ชยันาท    18 - Chai nat

   19 - สระบรีุ    19 - Saraburi

   20 - ชลบรีุ    20 - Chon buri

   21 - ระยอง    21 - Rayong

   22 - จนัทบรีุ    22 - Chanthaburi

   23 - ตราด    23 - Trat

   24 - ฉะเชิงเทรา    24 - Chachoengsao

   25 - ปราจีนบรีุ    25 - Prachin buri               

   26 - นครนายก    26 - Nakhon nayok

   27 - สระแกว้    27 - Sakaeo

   70 - ราชบรีุ    70 - Ratchaburi

   71 - กาญจนบรีุ    71 - Kanchanaburi

   72 - สุพรรณบรีุ    72 - Suphanburi

   73 - นครปฐม    73 - Nakhon pathom

   74 - สมุทรสาคร    74 - Samut sakhon

   75 - สมุทรสงคราม    75 - Samut songkhram

   76 - เพชรบรีุ    76 - Phetchaburi

   77 - ประจวบคีรีขนัธ์    77 - Prachuap khiri khan
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APPENDIX A
REGION and PROVINCE (CHANGWAT) CODES

Region and Province (Changwat)ภาคและจังหวัด



ภาคเหนือ = 3 North = 3

จังหวัด Changwat
   50 - เชียงใหม่                              50 - Chiang mai
   51 - ล าพนู                           51 - Lamphun
   52 - ล าปาง                           52 - Lampang
   53 - อุตรดิตถ ์                                    53 - Uttaradit
   54 - แพร่                                54 - Phrae
   55 - น่าน                                 55 - Nan
   56 - พะเยา                                56 - Phayao
   57 - เชียงราย                                   57 - Chiang rai
   58 -  แม่ฮ่องสอน                              58 - Mae hong son
   60 - นครสวรรค ์                         60 - Nakhon sawan
   61 - อุทยัธานี                                 61 - Uthai thani
   62 - ก าแพงเพชร                           62 - Kamphang phet
   63 - ตาก                                63  - Tak
   64 - สุโขทยั                                64 - Sukhothai
   65 - พิษณุโลก                             65 - Phitsanulok
   66 - พิจิตร                        66 - Phichit
   67 - เพชรบรูณ์                          67 - Phetchabun

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = 4 Northeast = 4

จังหวัด Changwat
   30 - นครราชสีมา                            30 - Nakhon ratchasima
   31 - บรีุรัมย ์                           31 - Buri ram
   32 - สุรินทร์                               32 - Surin        
   33 - ศรีสะเกษ                           33 - Si sa ket   
   34 - อุบลราชธานี                          34 - Ubon ratchathani             
   35 - ยโสธร                           35 - Yasothon                     
   36 - ชยัภูมิ                             36 - Chaiyaphum           
   37 - อ านาจเจริญ                                  37 - Amnat charoen                
   38 - บึงกาฬ    38 - Buengkal
   39 - หนองบวัล าภู                                 39 - Nong bua lam phu              
   40 - ขอนแก่น                           40 - Khon kaen      
   41 - อุดรธานี                                   41 - Udon thani                     
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ภาคและจังหวัด Region and Province (Changwat)



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) Northeast = 4

จังหวัด Changwat
   42 - เลย     42 - Loei
   43 - หนองคาย                              43 - Nong khai
   44 - มหาสารคาม    44 - Maha sarakham
   45 - ร้อยเอ็ด      45 - Roi et
   46 - กาฬสินธุ์    46 - kalasin
   47 - สกลนคร                               47 - Sakon nakhon
   48 - นครพนม       48 - Nakhon phanom
   49 - มุกดาหาร    49 - Mukdahan

ภาคใต้ =  5 South =  5

จังหวัด Changwat
   80 - นครศรีธรรมราช                        80 - Nakhon si thammarat
   81 - กระบ่ี                               81 - Krabi
   82 - พงังา                                82 - Phangnga
   83 - ภูเก็ต                               83 - Phuket
   84 - สุราษฎร์ธานี                         84 - Surat thani
   85 - ระนอง                                85 - Ranong
   86 - ชุมพร                                86 - Chumphon
   90 - สงขลา                                90 - Songkhla
   91 - สตูล                                 91 - Satun
   92 - ตรัง                                 92 - Trang
   93 - พทัลุง                               93 - Phatthalung
   94 - ปัตตานี                              94 - Pattani
   95 - ยะลา                                 95 - Yala
   96 - นราธิวาส                             96 - Naratiwat

หมายเหตุ; ปี 2555 เพ่ิมจงัหวดับึงกาฬ (รหสั 38)
Remark; The code of Buengkal Province was added in 2012.

ภาคและจังหวัด Region and Province (Changwat)
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รหัส ช่ือระดบัการศึกษา Codes TITLES

ก่อนประถมศึกษา Pre-primary Education

สามัญศึกษา General Education

110 ผูส้ ำเร็จหลกัสูตร 110 Graduated Level

111 อนุบำล/ เด็กเล็ก/ ปฐมวยั 111 Kindergarten

ประถมศึกษา Primary Education

สามัญศึกษา General Education

210 ผูส้ ำเร็จหลกัสูตร 210 Graduated Level

211 ประถมศึกษำปีท่ี 1/ เกรด 1 211 Primary level grade 1

212 ประถมศึกษำปีท่ี 2/ เกรด 2/ กำรศึกษำนอกโรงเรียน (กศน.) ระดบั 1 212 Primary level grade 2

213 ประถมศึกษำปีท่ี 3/ เกรด 3 213 Primary level grade 3

214 ประถมศึกษำปีท่ี 4/ เกรด 4/ กำรศึกษำนอกโรงเรียน (กศน.) ระดบั 2 214 Primary level grade 4

215 ประถมศึกษำปีท่ี 5/ เกรด 5 215 Primary level grade 5

216 ประถมศึกษำปีท่ี 6/ เกรด 6/ กำรศึกษำนอกโรงเรียน (กศน.) ระดบั 3 216 Primary level grade 6

219 ไม่ทรำบชั้นเรียน 219 Unknown Level

การศึกษาทางศาสนา : พุทธศึกษา พระปริยตัิธรรม แผนกธรรม Religious Study : Buddhism

240 ผูส้ ำเร็จหลกัสูตร 240 Graduated Level

241 นกัธรรมตรี 241 First Level

242 นกัธรรมโท 242 Second Level

243 นกัธรรมเอก 243 Thrid Level

249 ไม่ทรำบชั้นเรียน 249 Unknown Level

การศึกษาทางศาสนา : อิสลามศึกษา แผนกสามัญศึกษา Religious Study : Islamic

250 ผูส้ ำเร็จหลกัสูตร 250 Graduated Level

251 ประถมศึกษำปีท่ี 1 251 Primary level grade 1

252 ประถมศึกษำปีท่ี 2 252 Primary level grade 2

253 ประถมศึกษำปีท่ี 3 253 Primary level grade 3

254 ประถมศึกษำปีท่ี 4 254 Primary level grade 4

255 ประถมศึกษำปีท่ี 5 255 Primary level grade 5

256 ประถมศึกษำปีท่ี 6 256 Primary level grade 6

259 ไม่ทรำบชั้นเรียน 259 Unknown Level

มัธยมศึกษาตอนต้น Lower Secondary Education

สามัญศึกษา General Education

310 ผูส้ ำเร็จหลกัสูตร 310 Graduated Level

311 มธัยมศึกษำปีท่ี 1/ เกรด 1/ นำฎศิลป์ชั้นปีท่ี 1 311 Lower-secondary Level, first year
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APPENDIX B

EDUCATION CODES (3 Digits)

( Applicable fieldnames in the survey questionnaires ; [ REC 02 : HM 15, HM 17 ])



รหัส ช่ือระดบัการศึกษา Codes TITLES

312 มธัยมศึกษำปีท่ี 2/ เกรด 2/ นำฎศิลป์ชั้นปีท่ี 2 312 Lower-secondary Level, second year

313 มธัยมศึกษำปีท่ี 3/ เกรด 3/ นำฎศิลป์ชั้นปีท่ี 3/ กศน. ระดบั 4 313 Lower-secondary Level, third year

319 ไม่ทรำบชั้นเรียน 319 Unknown Level

อาชีวศึกษา Lower-vocational Education

320 ผูส้ ำเร็จหลกัสูตร 320 Graduated Level

321 ดุริยำงคท์หำรบกชั้นปีท่ี 1/ ดุริยำงคท์หำรเรือชั้นปีท่ี 1 321 Military/ Orchestra School,  first year

322 ดุริยำงคท์หำรบกชั้นปีท่ี 2/ ดุริยำงคท์หำรเรือชั้นปีท่ี 2 322 Military/ Orchestra School,  second year

323 ดุริยำงคท์หำรบกชั้นปีท่ี 3/ ดุริยำงคท์หำรเรือชั้นปีท่ี 3 323 Military/ Orchestra School, third year

329 ไม่ทรำบชั้นเรียน 329 Unknown Level

การศึกษาทางศาสนา : พุทธศึกษา พระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา Religious Study : Buddhism (General)

330 ผูส้ ำเร็จหลกัสูตร 330 Graduated Level

331 มธัยมศึกษำปีท่ี 1 331 Lower-secondary Level, first year

332 มธัยมศึกษำปีท่ี 2 332 Lower-secondary Level, second year

333 มธัยมศึกษำปีท่ี 3 333 Lower-secondary Level, third year

339 ไม่ทรำบชั้นเรียน 339 Unknown Level

การศึกษาทางศาสนา : พุทธศึกษา พระปริยตัิธรรม แผนกบาลี Religious Study : Buddhism (Bali)

340 ผูส้ ำเร็จหลกัสูตร 340 Graduated Level

341 บำลีประโยค 1 - 2 341 Bali 1 - 2

342 เปรียญธรรมประโยค 3 342 Bali 3

349 ไม่ทรำบชั้นเรียน 349 Unknown Level

การศึกษาทางศาสนา : อิสลามศึกษา แผนกสามัญศึกษา Religious Study : Islamic

350 ผูส้ ำเร็จหลกัสูตร 350 Graduated Level

351 มธัยมศึกษำปีท่ี 1 351 Lower-secondary Level, first year

352 มธัยมศึกษำปีท่ี 2 352 Lower-secondary Level, second year

353 มธัยมศึกษำปีท่ี 3 353 Lower-secondary Level, third year

359 ไม่ทรำบชั้นเรียน 359 Unknown Level

มัธยมศึกษาตอนปลาย Upper Secondary Education

สามัญศึกษา General Education

410 ผูส้ ำเร็จหลกัสูตร 410 Graduated Level

411 มธัยมศึกษำปีท่ี 4/ เกรด 10/ เตรียมทหำรชั้นปีท่ี 1 411 Upper-secondary Level, first year

412 มธัยมศึกษำปีท่ี 5/ เกรด 11/ เตรียมทหำรชั้นปีท่ี 2 412 Upper-secondary Level, second year

413 มธัยมศึกษำปีท่ี 6/ เกรด 12/ เตรียมทหำรชั้นปีท่ี 3/ กศน. ระดบั 5 413 Upper-secondary Level, third year

419 ไม่ทรำบชั้นเรียน 419 Unknown Level

อาชีวศึกษา Upper-vocational Education

420 ผูส้ ำเร็จหลกัสูตร 420 Graduated Level

421 ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 1 421 Upper-vocational Level, first year

422 ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 2 422 Upper-vocational Level, second year

423 ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 3 423 Upper-vocational Level, third year
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รหัส ช่ือระดบัการศึกษา Codes TITLES

429 ไม่ทรำบชั้นเรียน 429 Unknown Level

การศึกษาทางศาสนา : พุทธศึกษา พระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา Religious Study : Buddhism (General)

430 ผูส้ ำเร็จหลกัสูตร 430 Graduated Level

431 มธัยมศึกษำปีท่ี 4 431 Upper-secondary Level, first year

432 มธัยมศึกษำปีท่ี 5 432 Upper-secondary Level, second year

433 มธัยมศึกษำปีท่ี 6 433 Upper-secondary Level, third year

439 ไม่ทรำบชั้นเรียน 439 Unknown Level

การศึกษาทางศาสนา : พุทธศึกษา พระปริยตัิธรรม แผนกบาลี Religious Study : Buddhism (Bali)

440 ผูส้ ำเร็จหลกัสูตร 440 Graduated Level

441 เปรียญธรรมประโยค 4 441 Bali 4

442 เปรียญธรรมประโยค 5 442 Bali 5

443 เปรียญธรรมประโยค 6 443 Bali 6

449 ไม่ทรำบชั้นเรียน 449 Unknown Level

การศึกษาทางศาสนา : อิสลามศึกษา แผนกสามัญศึกษา Religious Study : Islamic

450 ผูส้ ำเร็จหลกัสูตร 450 Graduated Level

451 มธัยมศึกษำปีท่ี 4 451 Upper-secondary Level, first year

452 มธัยมศึกษำปีท่ี 5 452 Upper-secondary Level, second year

453 มธัยมศึกษำปีท่ี 6 453 Upper-secondary Level, third year

459 ไม่ทรำบชั้นเรียน 459 Unknown Level

ประกาศนียบัตรระดบัสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายแต่ต ่ากว่า Certificate in Education Higher than Upper-Secondary

อนุปริญญา Level but Lower than Post-secondry Level

460 ผูส้ ำเร็จหลกัสูตร 460 Graduated Level

461 ประกำศนียบตัรวิชำชีพพิเศษชั้นปีท่ี 1 461 First Year

462 ประกำศนียบตัรวิชำชีพพิเศษชั้นปีท่ี 2 462 Second Year

สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (อนุปริญญา) Post-secondary Education

สามัญศึกษา General Education

510 ผูส้ ำเร็จหลกัสูตร 510 Graduated Level

511 อนุปริญญำชั้นปีท่ี 1 511 Post-secondary Level, first year

512 อนุปริญญำชั้นปีท่ี 2 512 Post-secondary Level, second year

519 ไม่ทรำบชั้นเรียน 519 Unknown Level

อาชีวศึกษา Higher-vocational / Technical Education

520 ผูส้ ำเร็จหลกัสูตร 520 Graduated Level

521 ปริญญำวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีท่ี 1/ ประกำศนียบตัรวิชำชีพเทคนิค 521 Higher-vocational/ Technical Level, first year

(ปวท.) ชั้นปีท่ี 1/ ประกำศนียบตัรวิชำกำรศึกษำชั้นสูง (ปกศ.สูง)

ชั้นปีท่ี 1

522 ปริญญำวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีท่ี 2/ ประกำศนียบตัรวิชำชีพเทคนิค 522 Higher-vocational/ Technical Level, second year

(ปวท.) ชั้นปีท่ี 2/ ประกำศนียบตัรวิชำกำรศึกษำชั้นสูง (ปกศ.สูง)

ชั้นปีท่ี 2
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รหัส ช่ือระดบัการศึกษา Codes TITLES

523 ปริญญำวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีท่ี 3/ ประกำศนียบตัรวิชำชีพเทคนิค 523 Higher-vocational/ Technical Level, third year

(ปวท.) ชั้นปีท่ี 3/ ประกำศนียบตัรวิชำกำรศึกษำชั้นสูง (ปกศ.สูง)

ชั้นปีท่ี 3

529 ไม่ทรำบชั้นเรียน 529 Unknown Level

ปริญญาตรี Bachelor Degree

ปริญญาตรี Bachelor Degree

610 ผูส้ ำเร็จหลกัสูตร 610 Graduated Level

611 ปริญญำตรีชั้นปีท่ี 1 611 Bachelor Level, first year

612 ปริญญำตรีชั้นปีท่ี 2 612 Bachelor Level, second year

613 ปริญญำตรีชั้นปีท่ี 3 613 Bachelor Level, third year

614 ปริญญำตรีชั้นปีท่ี 4 614 Bachelor Level, fourth year

615 ปริญญำตรีชั้นปีท่ี 5 615 Bachelor Level, fifth year

616 ปริญญำตรีชั้นปีท่ี 6 616 Bachelor Level, sixth year

619 ไม่ทรำบชั้นเรียน 619 Unknown Level

การศึกษาทางศาสนา : พุทธศึกษา Religious Study : Buddhism

630 ผูส้ ำเร็จหลกัสูตร 630 Graduated Level

631 ปริญญำตรีชั้นปีท่ี 1 631 Bachelor Level, first year

632 ปริญญำตรีชั้นปีท่ี 2 632 Bachelor Level, second year

633 ปริญญำตรีชั้นปีท่ี 3 633 Bachelor Level, third year

634 ปริญญำตรีชั้นปีท่ี 4 634 Bachelor Level, fourth year

639 ไม่ทรำบชั้นเรียน 639 Unknown Level

การศึกษาทางศาสนา : พุทธศึกษา พระปริยตัิธรรม แผนกบาลี Religious Study : Buddhism (Bali)

640 ผูส้ ำเร็จหลกัสูตร 640 Graduated Level

641 เปรียญธรรมประโยค 7 641 Bali 7

642 เปรียญธรรมประโยค 8 642 Bali 8

643 เปรียญธรรมประโยค 9 643 Bali 9

649 ไม่ทรำบชั้นเรียน 649 Unknown Level

การศึกษาทางศาสนา : อิสลามศึกษา Religious Study : Islamic

650 ผูส้ ำเร็จหลกัสูตร 650 Graduated Level

651 ปริญญำตรีชั้นปีท่ี 1 651 Bachelor Level, first year

652 ปริญญำตรีชั้นปีท่ี 2 652 Bachelor Level, second year

653 ปริญญำตรีชั้นปีท่ี 3 653 Bachelor Level, third year

654 ปริญญำตรีชั้นปีท่ี 4 654 Bachelor Level, fourth year

659 ไม่ทรำบชั้นเรียน 659 Unknown Level

ประกาศนียบัตรระดบัสูงกว่าปริญญาตรี (ประกาศนียบัตรบัณฑิต) Graduated Diploma (higher than Bachelor Degree)

660 ผูส้ ำเร็จหลกัสูตร 660 Graduated Level

661 ประกำศนียบตัรบณัฑิตชั้นปีท่ี 1 661 Graduated Diploma Level, first year
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รหัส ช่ือระดบัการศึกษา Codes TITLES

ปริญญาโท Master Degree

ปริญญาโท Master Degree

710 ผูส้ ำเร็จหลกัสูตร 710 Graduated Level

711 ปริญญำโทชั้นปีท่ี 1 711 Master Degree Level, first year

712 ปริญญำโทชั้นปีท่ี 2 712 Master Degree Level, second year

719 ไม่ทรำบชั้นเรียน 719 Unknown Level

การศึกษาทางศาสนา : พุทธศึกษา Religious Study : Buddhism

730 ผูส้ ำเร็จหลกัสูตร 730 Graduated Level

731 ปริญญำโทชั้นปีท่ี 1 731 Master Degree Level, first year

732 ปริญญำโทชั้นปีท่ี 2 732 Master Degree Level, second year

739 ไม่ทรำบชั้นเรียน 739 Unknown Level

การศึกษาทางศาสนา : อิสลามศึกษา Religious Study : Islamic

750 ผูส้ ำเร็จหลกัสูตร 750 Graduated Level

751 ปริญญำโทชั้นปีท่ี 1 751 Master Degree Level, first year

752 ปริญญำโทชั้นปีท่ี 2 752 Master Degree Level, second year

759 ไม่ทรำบชั้นเรียน 759 Unknown Level

ประกาศนียบัตรระดบัสูงกว่าปริญญาโท Graduated Diploma with Special Study

(ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง)  (higher than Master Degree)

760 ผูส้ ำเร็จหลกัสูตร 760 Graduated Level

761 ประกำศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงชั้นปีท่ี 1 761 Graduated Diploma level (Special study), first year

ปริญญาเอก Doctoral Degree

ปริญญาเอก Doctoral Degree

810 ผูส้ ำเร็จหลกัสูตร 810 Graduated Level

811 ปริญญำเอกชั้นปีท่ี 1 811 Doctoral Degree Level, first year

812 ปริญญำเอกชั้นปีท่ี 2 812 Doctoral Degree Level, second year

813 ปริญญำเอกชั้นปีท่ี 3 813 Doctoral Degree Level, third year

819 ไม่ทรำบชั้นเรียน 819 Unknown Level

การศึกษาทางศาสนา : พุทธศึกษา Religious Study : Buddhism

830 ผูส้ ำเร็จหลกัสูตร 830 Graduated Level

831 ปริญญำเอกชั้นปีท่ี 1 831 Doctoral Degree Level, first year

832 ปริญญำเอกชั้นปีท่ี 2 832 Doctoral Degree Level, second year

833 ปริญญำเอกชั้นปีท่ี 3 833 Doctoral Degree Level, third year

839 ไม่ทรำบชั้นเรียน 839 Unknown Level

การศึกษาทางศาสนา : อิสลามศึกษา Religious Study : Islamic

850 ผูส้ ำเร็จหลกัสูตร 850 Graduated Level

851 ปริญญำเอกชั้นปีท่ี 1 851 Doctoral Degree Level, first year

852 ปริญญำเอกชั้นปีท่ี 2 852 Doctoral Degree Level, second year

853 ปริญญำเอกชั้นปีท่ี 3 853 Doctoral Degree Level, third year
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รหัส ช่ือระดบัการศึกษา Codes TITLES

859 ไม่ทรำบชั้นเรียน 859 Unknown Level

ประกาศนียบัตรระดบัสูงกว่าปริญญาเอก Graduated Diploma (higher than Doctoral Degree)

860 ผูส้ ำเร็จหลกัสูตร 860 Graduated Level

861 ประกำศนียบตัรระดบัสูงกว่ำปริญญำเอกชั้นปีท่ี 1 861 Graduated Diploma (higher than Doctoral Level), first year

ประกาศนียบัตรแพทย์เฉพาะทาง Diploma in Special Medical Study

870 ผูส้ ำเร็จหลกัสูตร 870 Graduated Level

871 แพทยเ์ฉพำะทำงชั้นปีท่ี 1 871 Special Medical Study, first year

872 แพทยเ์ฉพำะทำงชั้นปีท่ี 2 872 Special Medical Study, second year

873 แพทยเ์ฉพำะทำงชั้นปีท่ี 3 873 Special Medical Study, third year

874 แพทยเ์ฉพำะทำงชั้นปีท่ี 4 874 Special Medical Study, fourth year

875 แพทยเ์ฉพำะทำงชั้นปีท่ี 5 875 Special Medical Study, fifth year

879 ไม่ทรำบชั้นเรียน 879 Unknown Level

การศึกษาอ่ืนๆ Other Education

หลักสูตรที่ไม่ได้วุฒิการศึกษา Non-Degree Program

911 หลกัสูตรวิชำชีพระยะสั้น 911 Short Course Training

912 กำรศึกษำปอเนำะ 912 Por - Nor (related to Islamic Study)

919 หลกัสูตรอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดวุ้ฒิกำรศึกษำ 919 Other Non-degree Program

การศึกษาที่เทียบระดบัไมได้ Schooling but Incomparable Level

921 กำรศึกษำทำงศำสนำ : อิสลำมศึกษำ แผนกวิชำศำสนำอิสลำม 921 Related to Islamic Study

929 กำรศึกษำอ่ืนๆ ท่ีเทียบระดบัไม่ได้ 929 Others IncomparableLlevel

เรียนแต่ไม่ทราบระดบัการศึกษา Schooling but unknow Education Level

980 เรียนแต่ไม่ทรำบระดบักำรศึกษำ 980 Schooling but unknow Education Level
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รหัส ช่ือระดับการศึกษา Codes TITLES

การศึกษา Education

14 การฝึกหดัครูและศึกษาศาสตร์ 14 Teacher Training and Education Science

มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ Humanities and Arts

21 ศิลปกรรมศาสตร์ 21 Arts

22 มนุษยศาสตร์ 22 Humanities

สังคมศาสตร์ ธุรกจิ และกฎหมาย Social Sciences, Business and Law

31 สงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 31 Social and Behavioural Science

32 วารสารศาสตร์และสารสนเทศ 32 Journalism and Information

34 ธุรกิจและการบริหาร พาณิชยศาสตร์ 34 Business and Administration

38 กฎหมาย นิติศาสตร์ 38 Law

วทิยาศาสตร์ Science

42 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 42 Life Science

44 วิทยาศาสตร์กายภาพ 44 Physical Science

46 คณิตศาสตร์และสถิติ 46 Mathematics and Statistics

48 คอมพิวเตอร์ 48 Computing

วศิวกรรมศาสตร์ การผลติ และการก่อสร้าง Engineering, Manufacturing and Construction

52 วิศวกรรมศาสตร์ 52 Engineering and Engineering Trades

54 การผลิตและกระบวนการผลิต 54 Manufacturing and Processing
58 สถาปัตรยกรรมและการสร้างอาคาร 58 Architecture and Building

เกษตรศาสตร์ Agriculture

62 เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง 62 Agriculture, Forestry and Fishery

64 สตัวแพทย์ 64 Veterinary

สุขภาพและสวสัดกิาร Health and Welfare

72 สุขภาพ 72 Health

76 การบริการทางสงัคม 76 Social Services

การบริการ Services

81 การบริการส่วนบุคคล 81 Personal Services

84 การบริการขนส่ง 84 Transport Services

85 การคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม 85 Environmental Protection

86 การบริการดา้นการรักษาความปลอดภยั 86 Security Services
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APPENDIX C

CODES FOR STUDY MAJOR (2 Digits)

( Applicable fieldnames in the survey questionnaires ; [ REC 02 : HM 16 ] )

( Applicable only for the levels of Technical and Vocational Education, Bachelor Degree, Master Degree and Doctoral Degree)



หมวดใหญ่ 

(Section)

หมวดย่อย 

(Division)

 หมู่ 

(Group)

รหัสอาชีพ

(Code)
ค าอธิบาย (ไทย) Definition (English)

1 ผู้จดัการ   ข้าราชการระดบัอาวโุส   และผู้บัญญัติกฎหมาย Managers

11 ผู้บริหารระดบัสูง  ข้าราชการระดบัอาวโุส  และผู้บัญญัติกฎหมาย Chief executives, senior officials and legislators

111 ผูบ้ญัญติักฎหมายและขา้ราชการระดบัอาวโุส Legislators and senior officials

1111 ผูบ้ญัญติักฎหมาย Legislators

1112 ขา้ราชการระดบัอาวโุส Senior government officials

1113 ผูน้ าตามประเพณีและหวัหน้าหมู่บา้น Traditional chiefs and heads of village

1114 เจา้หน้าท่ีระดบัอาวโุสขององคก์ารท่ีด าเนินการเพ่ือผลประโยชน์เฉพาะอยา่ง Senior officials of special-interest organizations

112 1120 กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูง Managing directors and chief executive

12 ผู้จดัการด้านการบริหารจดัการและการพาณชิย์ Administrative and commercial managers

121 ผูจ้ดัการดา้นการบริการธุรกิจและการบริหารจดัการ Business services and administration managers

1211 ผูจ้ดัการดา้นการเงิน Finance managers

1212 ผูจ้ดัการดา้นทรัพยากรบุคคล Human resource managers

1213 ผูจ้ดัการดา้นนโยบายและแผน Policy and planning managers

1219 ผูจ้ดัการดา้นการบริการธุรกิจและการบริหารจดัการ  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Business services and administration  managers not elsewhere classified

122 ผูจ้ดัการดา้นการขาย  การตลาด  และการพฒันาธุรกิจ Sales, marketing and development managers

1221 ผูจ้ดัการดา้นการขายและการตลาด Sales and marketing managers

1222 ผูจ้ดัการดา้นโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ Advertising and public relations managers 

1223 ผูจ้ดัการดา้นวิจยัและพฒันา Research and development managers

13 ผู้จดัการด้านการผลติและการบริการเฉพาะอย่าง Production and specialized services managers

131 ผูจ้ดัการดา้นการผลิตในภาคการเกษตร  การป่าไม ้ และการประมง Production managers in agriculture, forestry and fisheries

1311 ผูจ้ดัการดา้นการผลิตในภาคการเกษตรและการป่าไม้ Agricultural and forestry production managers

1312 ผูจ้ดัการดา้นการผลิตในภาคการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าและการประมง Aquaculture and fisheries production managers
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( Applicable fieldnames in the survey questionnaires ; [ REC 02 : HM 36 and HM 39 )

         APPENDIX D

รหัสอาชีพ (4 หลัก)                     OCCUPATION CODES (4 Digits)

ตามมาตรฐานการจัดประเภทอาชีพ ISCO-08                 Under the Revision of  International Standard Classification of Occupation 2008 ; ISCO-08



หมวดใหญ่ 

(Section)

หมวดย่อย 

(Division)

 หมู่ 

(Group)

รหัสอาชีพ

(Code)
ค าอธิบาย (ไทย) Definition (English)

132 ผูจ้ดัการดา้นการผลิต  เหมืองแร่  ก่อสร้าง  และการจดัส่งสินคา้ Manufacturing, mining, construction, and distribution managers

1321 ผูจ้ดัการดา้นการผลิต Manufacturing managers

1322 ผูจ้ดัการดา้นการท าเหมือง Mining managers

1323 ผูจ้ดัการดา้นการก่อสร้าง Construction managers

1324 ผูจ้ดัการดา้นการจดัหาและจดัส่งสินคา้ Supply, distribution and related managers

133 1330 ผูจ้ดัการดา้นการบริการเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร Information and communications technology service managers

134 ผูจ้ดัการดา้นการบริการวิชาชีพ Professional services managers

1341 ผูจ้ดัการดา้นการบริการดูแลเดก็ Child care services managers

1342 ผูจ้ดัการดา้นการบริการสุขภาพ Health services managers

1343 ผูจ้ดัการดา้นการบริการดูแลผูสู้งอายุ Aged care services managers

1344 ผูจ้ดัการดา้นงานสังคมสงเคราะห์ Social welfare managers

1345 ผูจ้ดัการดา้นการศึกษา Education managers

1346 ผูจ้ดัการสาขาดา้นการบริการทางการเงินและการประกนัภยั Financial and insurance services branch managers

1349 ผูจ้ดัการดา้นการบริการวิชาชีพ   ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Professional services managers not elsewhere classified

14 ผู้จดัการโรงแรม  การค้า  และการบริการอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง Hospitality, retail and other services managers

141 ผูจ้ดัการโรงแรมและภตัตาคาร/ร้านอาหาร Hotel and restaurant managers

1411 ผูจ้ดัการโรงแรม Hotel managers

1412 ผูจ้ดัการภตัตาคาร/ร้านอาหาร Restaurant managers

142 1420 ผูจ้ดัการดา้นการคา้ปลีกและคา้ส่ง Retail and wholesale trade managers

143 ผูจ้ดัการดา้นการบริการอ่ืนๆ Other services managers

1431 ผูจ้ดัการดา้นการกีฬา  นนัทนาการ  และศนูยว์ฒันธรรม Sports, recreation and cultural centre managers

1439 ผูจ้ดัการดา้นการบริการ  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Services managers not elsewhere classified

2 ผู้ประกอบวชิาชีพด้านต่างๆ Professionals

21 ผู้ประกอบวชิาชีพด้านวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ Science and engineering professionals

211 นกัวิทยาศาสตร์กายภาพและและนกัวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ Physical and earth science professionals

2111 นกัฟิสิกส์และนกัดาราศาสตร์ Physicists and astronomers

2112 นกัอุตุนิยมวิทยา Meteorologists

2113 นกัเคมี Chemists
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หมวดย่อย 
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2114 นกัธรณีวิทยาและนกัธรณีฟิสิกส์ Geologists and geophysicists

212 2120 นกัคณิตศาสตร์ นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั และนกัสถิติ Mathematicians, actuaries and statisticians

213 ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นวิทยาศาสตร์ส่ิงมีชีวิต Life science professionals

2131 นกัชีววิทยา นกัพฤกษศาสตร์ นกัสัตวศาสตร์  และผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง Biologists, botanists, zoologists and related professionals

2132 ผูใ้ห้ค  าปรึกษาดา้นการเกษตร  การป่าไม ้ และการประมง Farming, forestry and fisheries advisers

2133 ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นการรักษาส่ิงแวดลอ้ม Environmental protection professionals

214 วิศวกร (ยกเวน้วิศวกรเทคโนโลยไีฟฟ้า) Engineering professionals (excluding electrotechnology)

2141 วิศวกรอุตสาหการและการผลิต Industrial and production engineers

2142 วิศวกรโยธา Civil engineers
2143 วิศวกรส่ิงแวดลอ้ม Environmental engineers
2144 วิศวกรเคร่ืองกล Mechanical engineers
2145 วิศวกรเคมี Chemical engineers
2146 วิศวกรเหมืองแร่  นกัโลหะกรรม  และผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง Mining engineers, metallurgists and related professionals
2149 วิศวกร (ยกเวน้วิศวกรเทคโนโลยไีฟฟ้า) ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Engineering professionals not elsewhere classified

215 วิศวกรเทคโนโลยไีฟฟ้า Electrotechnology engineers

2151 วิศวกรไฟฟ้า Electrical engineers
2152 วิศวกรอิเลก็ทรอนิกส์ Electronics engineers
2153 วิศวกรโทรคมนาคม Telecommunications engineers

216 สถาปนิก  นกัวางผงัเมือง  นกัส ารวจ  และนกัออกแบบ Architects, planners, surveyors and designers
2161 สถาปนิกก่อสร้าง Building  architects
2162 นกัภูมิสถาปัตย์ Landscape architects
2163 นกัออกแบบผลิตภณัฑแ์ละเคร่ืองแต่งกาย Product and garment designers

2164 นกัวางผงัเมืองและระบบการจราจร Town and traffic planners
2165 นกัท าแผนท่ีและนกัส ารวจ Cartographers and surveyors

2166 นกัออกแบบภาพกราฟฟิกและส่ือผสม Graphic and multimedia designers

22 ผู้ประกอบวชิาชีพด้านสุขภาพ Health professionals

221 แพทย์ Medical doctors

2211 แพทยท์ัว่ไป Generalist medical practitioners
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2212 แพทยเ์ฉพาะทาง Specialist medical practitioners

222 พยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภวิ์ชาชีพ Nursing and midwifery professionals

2221 พยาบาลวิชาชีพ Nursing professionals

2222 ผดุงครรภวิ์ชาชีพ Midwifery professionals

223 2230 แพทยแ์ผนโบราณและแพทยท์างเลือก Traditional and complementary medicine professionals

224 2240 ผูช่้วยแพทย์ Paramedical practitioners

225 2250 สัตวแพทย์ Veterinarians

226 ผูป้ระกอบวิชาชีพอ่ืนๆ  ดา้นสุขภาพ Other health profes

2261 ทนัตแพทย์ Dentists

2262 เภสัชกร Pharmacists

2263 ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพและสุขอนามยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและ Environmental and occupational health and hygiene professionals

การประกอบวิชาชีพ

2264 นกักายภาพบ าบดั Physiotherapists

2265 ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัอาหารเพ่ือสุขภาพและนกัโภชนาการ Dieticians and nutritionists

2266 ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นแกไ้ขการไดย้นิและการพูด Audiologists and speech therapists

2267 นกัทศันมาตรวิชาชีพ และผูเ้ช่ียวชาญการตรวจวดัสายตา Optometrists and ophthalmic opticians

2269 ผูป้ระกอบวิชาชีพอ่ืนๆ  ดา้นสุขภาพ ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Health professionals not elsewhere classified

23 ผู้ประกอบวชิาชีพด้านการสอน Teaching professionals

231 2310 ครูสอนระดบัมหาวิทยาลยัและระดบัอุดมศึกษา University and higher education teachers

232 2320 ครูสอนระดบัอาชีวศึกษา Vocational education teachers

233 2330 ครูสอนระดบัมธัยมศึกษา Secondary education teachers

234 ครูสอนระดบัประถมศึกษาและระดบัปฐมวยั Primary school and early childhood teachers

2341 ครูสอนระดบัประถมศึกษา Primary school teachers

2342 ครูสอนระดบัปฐมวยั Early childhood educators

235 ผูป้ระกอบวิชาชีพอ่ืนๆ  ดา้นการสอน Other teaching professionals

2351 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษา Education methods specialists

2352 ครูสอนการศึกษาพิเศษ Special needs teachers

D - 4



หมวดใหญ่ 

(Section)

หมวดย่อย 

(Division)

 หมู่ 

(Group)

รหัสอาชีพ

(Code)
ค าอธิบาย (ไทย) Definition (English)

2353 ครูสอนภาษาอ่ืนๆ Other language teachers

2354 ครูสอนดนตรีอ่ืนๆ Other music teachers

2355 ครูสอนศิลปะอ่ืนๆ Other arts teachers

2356 ผูฝึ้กอบรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ Information technology trainers

2359 ผูป้ระกอบวิชาชีพอ่ืนๆ  ดา้นการสอน ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Teaching professionals not elsewhere classified

24 ผู้ประกอบวชิาชีพด้านธุรกจิและการบริหาร Business and administration professionals

241 ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นการเงิน Finance professionals

2411 นกับญัชี Accountants

2412 ผูใ้ห้ค  าปรึกษาดา้นการเงินและการลงทุน Financial and investment advisers

2413 นกัวิเคราะห์การเงิน Financial analysts

242 ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นการบริหาร Administration professionals

2421 นกัวิเคราะห์ดา้นการบริหารและองคก์าร Management and organization analysts

2422 ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นนโยบายการบริหาร Policy administration professionals

2423 ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นงานบุคคลและอาชีพ Personnel and careers professionals

2424 ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นการฝึกอบรมและการพฒันาพนกังาน Training and staff development professionals

243 ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นการขาย การตลาด และการประชาสัมพนัธ์ Sales, marketing and public relations professionals

2431 ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นโฆษณาและการตลาด Advertising and marketing professionals

2432 ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นการประชาสัมพนัธ์ Public relations professionals

2433 ผูป้ระกอบวิชาชีพการขายดา้นเทคนิคและดา้นการแพทย ์ Technical and medical sales professionals  (excluding ICT)

(ยกเวน้ ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)

2434 ผูป้ระกอบวิชาชีพการขายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร Information and communications technology sales professionals

25 ผู้ประกอบวชิาชีพด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร Information and communications technology professionals

251 นกัวิเคราะห์และพฒันาซอฟตแ์วร์และโปรแกรมประยกุต ์ Software and applications developers and analysts

2511 นกัวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ Systems analysts

2512 นกัพฒันาซอฟตแ์วร์ Software developers

2513 นกัพฒันาเวบ็ไซตแ์ละส่ือผสม Web and multimedia developers 

2514 โปรแกรมเมอร์ Applications programmers

2519 นกัวิเคราะห์และพฒันาซอฟตแ์วร์และโปรแกรมประยกุต ์  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Software and applications developers and analysts not elsewhere classified
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252 ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นฐานขอ้มูลและเครือขา่ย Database and network professionals

2521 นกัออกแบบและผูบ้ริหารฐานขอ้มูล Database designers and administrators

2522 ผูบ้ริหารระบบงานคอมพิวเตอร์ Systems administrators

2523 ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ Computer network professionals

2529 ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นฐานขอ้มูลและเครือขา่ย  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Database and network professionals not elsewhere classified

26 ผู้ประกอบวชิาชีพด้านกฎหมาย  สังคม  และวฒันธรรม Legal, social and cultural professionals

261 ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นกฎหมาย Legal professionals

2611 ทนายความ Lawyers

2612 ผูพิ้พากษา Judges

2619 ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นกฎหมาย ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Legal professionals not elsewhere classified

262 บรรณารักษ ์ ผูเ้กบ็หรือดูแลเอกสารหรือบนัทึกส าคญั  และภณัฑารักษ์ Librarians, archivists and curators

2621 ผูเ้กบ็หรือดูแลเอกสารหรือบนัทึกส าคญั  และภณัฑารักษ์ Archivists and curators

2622 บรรณารักษแ์ละผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นงานสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง Librarians and related information professionals

263 ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสังคมและศาสนา Social and religious professionals

2631 นกัเศรษฐศาสตร์ Economists

2632 นกัสังคมวิทยา นกัมานุษยวิทยา   และผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง Sociologists, anthropologists and related professionals

2633 นกัปรัชญา นกัประวติัศาสตร์  และนกัรัฐศาสตร์ Philosophers, historians and political scientists

2634 นกัจิตวิทยา Psychologists
2635 ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสังคมสงเคราะห์และให้ค  าปรึกษา Social work and counselling professionals
2636 ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นศาสนา Religious professionals

264 นกัประพนัธ ์  นกัหนงัสือพิมพ ์ และนกัภาษาศาสตร์ Authors, journalists and linguists
2641 นกัประพนัธแ์ละนกัเขียนอ่ืนๆ Authors and related writers

2642 นกัหนงัสือพิมพ์ Journalists
2643 นกัแปล ล่าม และนกัภาษาศาสตร์อ่ืนๆ Translators, interpreters and other linguists

265 ผูส้ร้างสรรคง์านศิลปะและศิลปินการแสดง Creative and performing artists
2651 นกัทศันศิลป์ Visual artists
2652 นกัดนตรี นกัร้อง  และนกัประพนัธเ์พลง Musicians, singers and composers
2653 นกัเตน้ร าและนกัออกแบบท่าเตน้ Dancers and choreographers
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2654 ผูก้  ากบัและผูผ้ลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง Film, stage and related directors and producers
2655 นกัแสดง Actors
2656 ผูป้ระกาศทางวิทย ุโทรทศัน์  และผูป้ระกาศดา้นอ่ืนๆ Announcers on radio, television and other media
2659 ผูส้ร้างสรรคง์านศิลปะและศิลปินการแสดง  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Creative and performing artists not elsewhere classified

3 เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวชิาชีพที่เกี่ยวข้องกบัด้านต่างๆ Technicians and associate professionals

31 ผู้ประกอบวชิาชีพที่เกี่ยวข้องกบัด้านวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ Science and engineering associate professionals

311 ช่างเทคนิคดา้นวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์ Physical and engineering science technicians

3111 ช่างเทคนิคดา้นเคมีและวิทยาศาสตร์กายภาพ Chemical and physical science technicians

3112 ช่างเทคนิคดา้นวิศวกรรมโยธา Civil engineering technicians

3113 ช่างเทคนิคดา้นวิศวกรรมไฟฟ้า Electrical engineering technicians

3114 ช่างเทคนิคดา้นวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ Electronics engineering technicians

3115 ช่างเทคนิคดา้นวิศวกรรมเคร่ืองกล Mechanical engineering technicians

3116 ช่างเทคนิคดา้นวิศวกรรมเคมี Chemical engineering technicians

3117 ช่างเทคนิคดา้นเหมืองแร่และโลหะวิทยา Mining and metallurgical technicians

3118 ช่างเขียนแบบ Draughtspersons

3119 ช่างเทคนิคดา้นวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์ ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Physical and engineering science technicians not elsewhere classified

312 หวัหน้าคุมงานดา้นเหมืองแร่  การผลิต  และการก่อสร้าง Mining, manufacturing and construction supervisors

3121 หวัหน้าคุมงานดา้นเหมืองแร่ Mining supervisors

3122 หวัหน้าคุมงานดา้นการผลิต Manufacturing supervisors

3123 หวัหน้าคุมงานดา้นการก่อสร้าง Construction supervisors

313 ช่างเทคนิคควบคุมกระบวนการ Process control technicians

3131 ช่างเทคนิคควบคุมเคร่ืองจกัรโรงงานผลิตพลงังาน Power production plant operators

3132 ช่างเทคนิคควบคุมเคร่ืองจกัรไอน ้าและหมอ้น ้า Incinerator and water treatment plant operators

3133 ช่างเทคนิคควบคุมเคร่ืองจกัรโรงงานแปรรูปทางเคมี Chemical processing plant controllers

3134 ช่างเทคนิคควบคุมเคร่ืองจกัรโรงงานกลัน่ปิโตรเลียมและกา๊ซธรรมชาติ Petroleum and natural gas refining plant operators

3135 ช่างเทคนิคควบคุมกระบวนการผลิตโลหะ Metal production process controllers

3139 ช่างเทคนิคควบคุมกระบวนการอ่ืนๆ  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Process control technicians not elsewhere classified
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314 เจา้หน้าท่ีเทคนิคดา้นวิทยาศาสตร์ส่ิงมีชีวิตและผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง Life science technicians and related associate professionals

3141 เจา้หน้าท่ีเทคนิคดา้นวิทยาศาสตร์ส่ิงมีชีวิต (ยกเวน้แพทย)์ Life science technicians (excluding medical)

3142 เจา้หน้าท่ีเทคนิคดา้นการเกษตรและการประมง Agricultural technicians

3143 เจา้หน้าท่ีเทคนิคดา้นการป่าไม้ Forestry technicians

315 ผูค้วบคุมและช่างเทคนิคประจ าเรือและอากาศยาน Ship and aircraft controllers and technicians

3151 ช่างเทคนิคหรือช่างเคร่ืองประจ าเรือ Ships’ engineers

3152 เจา้หน้าท่ีประจ าห้องบงัคบัการเรือและผูน้ าร่อง Ships’ deck officers and pilots

3153 นกับินและผูป้ระกอบวิชาชีพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง Aircraft pilots and related associate professionals 

3154 ผูค้วบคุมการจราจรทางอากาศ Air traffic controllers

3155 ช่างเทคนิคความปลอดภยัดา้นการจราจรทางอากาศ Air traffic safety electronics technicians

32 ผู้ประกอบวชิาชีพที่เกี่ยวข้องกบัด้านสุขภาพ Health associate professionals

321 เจา้หน้าท่ีเทคนิคดา้นการแพทยแ์ละเภสัชกร Medical and pharmaceutical technicians

3211 เจา้หน้าท่ีเทคนิคดา้นการสร้างภาพทางการแพทยแ์ละอุปกรณ์การบ าบดัรักษาโรค Medical imaging and therapeutic equipment technicians

3212 เจา้หน้าท่ีเทคนิคในห้องปฏิบติัการทางการแพทยแ์ละพยาธิวิทยา Medical and pathology laboratory technicians

3213 เจา้หน้าท่ีเทคนิคดา้นเภสัชกรรมและผูช่้วย Pharmaceutical technicians and assistants

3214 เจา้หน้าท่ีเทคนิคดา้นอุปกรณ์การแพทยเ์ทียมและฟันเทียม Medical and dental prosthetic technicians

322 ผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพยาบาลและการผดุงครรภ์ Nursing and midwifery associate professionals

3221 ผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพยาบาล Nursing associate professionals

3222 ผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผดุงครรภ ์ Midwifery associate professionals

323 3230 ผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัแพทยแ์ผนโบราณและแพทยท์างเลือก Traditional and complementary medicine associate professionals

324 3240 ผูช่้วยและผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัตวแพทย์ Veterinary technicians and assistants

325 ผูป้ระกอบวิชาชีพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นสุขภาพ  Other health associate professionals

3251 ผูช่้วยทนัตแพทยแ์ละนกัทนัตกรรมบ าบดั Dental assistants and therapists

3252 เจา้หน้าท่ีเวชระเบียนและเจา้หน้าท่ีเทคนิคดา้นขอ้มูลสุขภาพ Medical records and health information technicians

3253 เจา้หน้าท่ีดา้นสุขภาพของชุมชน Community health workers 

3254 ผูต้รวจวดัสายตาและช่างประกอบแวน่ตา Dispensing opticians 

3255 เจา้หน้าท่ีเทคนิคและผูช่้วยดา้นกายภาพบ าบดั Physiotherapy technicians and assistants

3256 ผูช่้วยดา้นการแพทย์ Medical assistants
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3257 ผูต้รวจสอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม การท างาน สุขภาพ และงานท่ีเก่ียวขอ้ง Environmental and occupational health inspectors and associates

3258 ผูป้ฏิบติังานดา้นรถพยาบาล Ambulance workers

3259 ผูป้ระกอบวิชาชีพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นสุขภาพ   ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Health associate professionals not elsewhere classified

33 ผู้ประกอบวชิาชีพที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิและการบริหาร Business and administration associate professionals

331 ผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นการเงินและการค านวณ Financial and mathematical associate professionals

3311 นายหน้าคา้หลกัทรัพยแ์ละการเงิน Securities and finance dealers and brokers

3312 เจา้หน้าท่ีสินเช่ือและให้กูย้มื Credit and loans officers

3313 ผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นบญัชี Accounting associate professionals

3314 ผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นสถิติ คณิตศาสตร์  และคณิตศาสตร์ประกนัภยั Statistical, mathematical and related associate professionals

3315 ผูป้ระเมินราคาและมูลคา่ความเสียหาย Valuers and loss assessors

332 ตวัแทนและนายหน้าซ้ือขาย Sales and purchasing agents and brokers

3321 ตวัแทนขายประกนัภยั Insurance representatives

3322 ตวัแทนขายดา้นการคา้ Commercial sales representatives

3323 ผูจ้ดัซ้ือ Buyers

3324 นายหน้าทางการคา้ Trade brokers

333 ตวัแทนการให้บริการทางธุรกิจ Business services agents

3331 ตวัแทนพิธีการศลุกากรและตวัแทนผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ Clearing and forwarding agents

3332 นกัวางแผนการจดังานและการประชุม Conference and event planners

3333 ตวัแทนจดัหางานและผูท้  าสัญญาดา้นแรงงาน Employment agents and contractors

3334 ตวัแทนอสังหาริมทรัพยแ์ละผูจ้ดัการทรัพยสิ์น Real estate agents and property managers

3339 ตวัแทนการให้บริการทางธุรกิจ   ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Business services agents not elsewhere classified

334 เลขานุการดา้นการบริหารและเลขานุการเฉพาะดา้น Administrative and specialized secretaries

3341 หวัหน้าคุมงานในส านกังาน Office supervisors

3342 เลขานุการดา้นกฎหมาย Legal secretaries

3343 เลขานุการดา้นการบริหารและเลขานุการผูบ้ริหาร Administrative and executive secretaries

3344 เลขานุการดา้นการแพทย์ Medical secretaries
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335 ผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นกฎระเบียบของรัฐ Regulatory government associate professionals

3351 เจา้หน้าท่ีประจ าด่านศลุกากรและบริเวณพรมแดน Customs and border inspectors

3352 เจา้หน้าท่ีสรรพากรและสรรพสามิตของรัฐ Customs and border inspectors

3353 เจา้หน้าท่ีดา้นการดูแลสิทธิประโยชน์ทางสังคมของรัฐ Government social benefits officials

3354 เจา้หน้าท่ีดา้นการออกใบอนุญาตของรัฐ Government licensing officials

3355 ต ารวจสืบสวนและนกัสืบ Police inspectors and detectives

3359 ผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นกฎระเบียบของรัฐ  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Regulatory government associate professionals not elsewhere classified

34 ผู้ประกอบวชิาชีพที่เกี่ยวข้องกบักฎหมาย สังคม วฒันธรรม และด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง Legal, social, cultural and related associate professionals

341 ผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย  สังคม  และศาสนา Legal, social and religious associate professionals 

3411 ผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายและงานท่ีเก่ียวขอ้ง Legal and related associate professionals

3412 ผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสังคมสงเคราะห์ Social work associate professionals

3413 ผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนา Religious associate professionals

342 นกักีฬาและเจา้หน้าท่ีดา้นการสร้างสมรรถภาพของร่างกาย Sports and fitness workers

3421 นกักรีฑาและนกักีฬา Athletes and sports players

3422 เจา้หน้าท่ีและผูฝึ้กสอนกีฬา Sports coaches, instructors and officials

3423 ผูฝึ้กสอนและผูดู้แลโปรแกรมการสร้างสมรรถภาพของร่างกายและการนนัทนาการ  Fitness and recreation instructors and program leaders

343 ผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นศิลปะ วฒันธรรม และการประกอบอาหาร Artistic, cultural and culinary associate professionals

3431 ช่างถ่ายภาพ Photographers

3432 นกัออกแบบตกแต่งภายในและมณัฑนากร Interior designers and decorators

3433 ช่างเทคนิคดูแลห้องแสดงภาพ  ห้องสมุด  และพิพิธภณัฑ์ Gallery, museum and library technicians

3434 หวัหน้าพ่อครัว/ แม่ครัว Chefs

3435 ผูป้ระกอบวิชาชีพ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นศิลปะ วฒันธรรม  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Other artistic and cultural associate professionals

35 ช่างเทคนิคด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร Information and communications technicians

351 ช่างเทคนิคปฏิบติัการและให้ความช่วยเหลือ และแกปั้ญหากบัผูใ้ชง้านดา้นเทคโนโลย ี Information and communications technology operations and user support technicians

สารสนเทศและการส่ือสาร

3511 ช่างเทคนิคปฏิบติัการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร Information and communications technology operations technicians

3512 ช่างเทคนิคให้ความช่วยเหลือและแกปั้ญหาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ Information and communications technology user support technicians

การส่ือสารกบัผูใ้ชง้าน
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3513 ช่างเทคนิคดา้นเครือขา่ยและระบบคอมพิวเตอร์ Computer network and systems technicians

3514 ช่างเทคนิคดา้นเวบ็ไซต์ Web technicians

352 ช่างเทคนิคดา้นการติดต่อส่ือสาร Telecommunications and broadcasting technicians

3521 ช่างเทคนิคดา้นการแพร่ภาพกระจายเสียงและโสตทศันูปกรณ์ Broadcasting and audio-visual technicians

3522 ช่างเทคนิควิศวกรโทรคมนาคม Telecommunications engineering technicians

4 เสมียน Clerical support workers

41 เสมียนทั่วไปและพนักงานใช้อุปกรณ์ที่มีแผงพิมพ์ General and keyboard clerks

411 4110 เสมียนทัว่ไป General office clerks

412 4120 เลขานุการทัว่ไป Secretaries (general)

413 พนกังานใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีแผงพิมพ์ Keyboard operators

4131 พนกังานพิมพดี์ดและเจา้หน้าท่ีเคร่ืองประมวลผลค า Typists and word processing operators

4132 เจา้หน้าท่ีบนัทึกขอ้มูล Data entry clerks

42 เสมียนด้านการให้บริการลูกค้า Customer services clerks

421 เสมียนรับฝาก- ถอนเงินของธนาคาร  เสมียนเกบ็เงิน  และเสมียนท่ีเก่ียวขอ้ง Tellers, money collectors and related clerks

4211 เสมียนรับฝาก- ถอนเงินของธนาคาร  และเสมียนท่ีเก่ียวขอ้ง Bank tellers and related clerks

4212 เจา้มือรับพนนั  คนเกบ็และจ่ายเงินพนนั  และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพนนั Bookmakers, croupiers and related gaming workers

4213 เสมียนโรงรับจ าน าและผูใ้ห้กูย้มืเงิน Pawnbrokers and money-lenders

4214 พนกังานเร่งรัดหน้ีสินและพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง Debt-collectors and related workers

422 พนกังานให้บริการขอ้มูลขา่วสารแก่ลูกคา้ Client information workers

4221 เสมียนและเจา้หน้าท่ีให้ค  าปรึกษาดา้นการท่องเท่ียว Travel consultants and clerks

4222 พนกังานศนูยบ์ริการขอ้มูลขา่วสาร Contact centre information clerks

4223 พนกังานควบคุมแผงเคร่ืองติดต่อทางโทรศพัท ์(พนกังานต่อโทรศพัท์) Telephone switchboard operators

4224 พนกังานตอ้นรับของโรงแรม Hotel receptionists

4225 พนกังานบริการติดต่อสอบถาม Enquiry clerks

4226 พนกังานตอ้นรับทัว่ไป Receptionists (general)

4227 พนกังานสัมภาษณ์ในโครงการส ารวจและวิจยัตลาด Survey and market research interviewers

4229 พนกังานให้บริการขอ้มูลขา่วสารแก่ลูกคา้   ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Client information workers not elsewhere classified
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43 เสมียนบันทึกรายการตัวเลข  วสัดุ  และสินค้า Numerical and material recording clerks

431 เสมียนบนัทึกรายการตวัเลข Numerical clerks

4311 เสมียนดา้นบญัชีและการลงรายการบญัชี Accounting and bookkeeping clerks

4312 เสมียนดา้นสถิติ  การเงิน  และการประกนัภยั Statistical, finance and insurance clerks

4313 เสมียนงานเงินเดือน Payroll clerks

432 เสมียนบนัทึกรายการวสัดุและขนส่ง Material-recording and transport clerks

4321 เสมียนคลงัสินคา้ Stock clerks

4322 เสมียนดา้นการผลิต Production clerks

4323 เสมียนดา้นการขนส่ง Transport clerks

44 เสมียนอ่ืนๆ Other clerical support workers

441 เสมียนอ่ืนๆ Other clerical support workers

4411 เสมียนห้องสมุด Library clerks

4412 เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมาย  ไปรษณียภณัฑ์ Mail carriers and sorting clerks

4413 เสมียนลงรหสั  เสมียนพิสูจน์อกัษร  และเสมียนท่ีเก่ียวขอ้ง Coding, proof-reading and related clerks

4414 เสมียนช่วยกรอกแบบฟอร์มและเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง Scribes and related workers

4415 เสมียนจดัเกบ็และท าส าเนาเอกสาร Filing and copying clerks

4416 เสมียนดา้นบุคลากร Personnel clerks

4419 เสมียนอ่ืนๆ ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Clerical support workers not elsewhere classified

5 พนักงานบริการและผู้จ าหน่ายสินค้า Service and sales workers

51 พนักงานบริการส่วนบุคคล Personal service workers

511 พนกังานตอ้นรับและบริการในการเดินทาง พนกังานประจ ายานพาหนะ และมคัคุเทศก์ Travel attendants, conductors and guides

5111 พนกังานตอ้นรับและบริการในการเดินทาง Travel attendants and travel stewards

5112 พนกังานดูแลและเกบ็คา่โดยสารยานพาหนะ Transport conductors

5113 มคัคุเทศก์ Travel guides

512 5120 พ่อครัว/แม่ครัว Cooks

513 พนกังานเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืม และพนกังานผสมเคร่ืองด่ืม (บาร์เทนเดอร์) Waiters and bartenders

5131 พนกังานเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืม Waiters

5132 พนกังานผสมเคร่ืองด่ืม (บาร์เทนเดอร์) Bartenders
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514 ช่างแต่งผม  ช่างเสริมสวย  และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง Hairdressers, beauticians and related workers

5141 ช่างแต่งผม Hairdressers

5142 ช่างเสริมสวยและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง Beauticians and related workers

515 หวัหน้าคุมงานดา้นความเรียบร้อยของอาคารสถานท่ีและงานแม่บา้น Building and housekeeping supervisors

5151 หวัหน้าคุมงานดา้นการท าความสะอาดและงานแม่บา้นในส านกังาน โรงแรม และ Cleaning and housekeeping supervisors in offices, hotels and other establishments

สถานประกอบการอ่ืนๆ

5152 พนกังานดูแลงานบา้น/แม่บา้น Domestic housekeepers

5153 พนกังานดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานท่ี Building caretakers

516 พนกังานบริการส่วนบุคคลอ่ืนๆ Other personal services workers

5161 โหร  ผูท้  านายโชคชะตา  และผูป้ระกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง Astrologers, fortune-tellers and related workers

5162 เพ่ือนร่วมกิจกรรมและผูดู้แลของใชส่้วนตวั Companions and valets

5163 สัปเหร่อและเจา้หน้าท่ีฉีดยาศพ Undertakers and embalmers

5164 ช่างตดัแต่งขนสัตวเ์ล้ียงและพนกังานดูแลสัตวเ์ล้ียง Pet groomers and animal care workers

5165 ครูสอนขบัรถ Driving instructors

5169 พนกังานบริการส่วนบุคคล  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Personal services workers not elsewhere classified

52 ผู้จ าหน่ายสินค้า Sales workers

521 ผูจ้  าหน่ายสินคา้ตามถนนและตลาด Street and market salespersons

5211 ผูจ้  าหน่ายสินคา้ตามแผงลอยและตลาด Stall and market salespersons

5212 ผูจ้  าหน่ายอาหารตามถนน Street food salespersons

522 ผูจ้  าหน่ายสินคา้ในร้านคา้ Shop salespersons

5221 เจา้ของร้านคา้ Shopkeepers

5222 หวัหน้าคุมงานในร้านคา้ Shop supervisors

5223 พนกังานช่วยขายในร้านคา้ Shop sales assistants

523 5230 พนกังานแคชเชียร์และเสมียนขายตัว๋ Cashiers and ticket clerks

524 ผูจ้  าหน่ายสินคา้อ่ืนๆ Other sales workers

5241 นายแบบและนางแบบแฟชัน่  และผูแ้สดงแบบอ่ืนๆ Fashion and other models

5242 พนกังานสาธิตสินคา้ Sales demonstrators

5243 ผูจ้  าหน่ายสินคา้ตามบา้น  Door to door salespersons
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5244 พนกังานขายในศนูยบ์ริการลูกคา้ Contact centre salespersons

5245 พนกังานบริการในสถานีบริการน ้ามนัเช้ือเพลิง Service station attendants

5246 พนกังานเคาน์เตอร์บริการอาหาร Food service counter attendants

5249 ผูจ้  าหน่ายสินคา้อ่ืนๆ   ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Sales workers not elsewhere classified

53 ผู้ปฏิบัติงานดูแลส่วนบุคคล Personal care workers

531 ผูป้ฏิบติังานดูแลเดก็และครูผูช่้วย Child care workers and teachers’ aides

5311 ผูป้ฏิบติังานดูแลเดก็ Child care workers

5312 ครูผูช่้วย Teachers’ aides

532 ผูป้ฏิบติังานดูแลส่วนบุคคลดา้นสุขภาพ Personal care workers in health services

5321 ผูช่้วยงานดูแลสุขภาพ Health care assistants

5322 ผูดู้แลส่วนบุคคลตามบา้น Home-based personal care workers

5329 ผูดู้แลส่วนบุคคลดา้นสุขภาพ  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Personal care workers in health services not elsewhere classified

54 ผู้ให้บริการด้านการป้องกนัภัย Protective services workers

541 ผูใ้ห้บริการดา้นการป้องกนัภยั Protective services workers
5411 พนกังานดบัเพลิง Fire-fighters

5412 เจา้หน้าท่ีต  ารวจ Police officers
5413 ผูคุ้มนกัโทษ Prison guards
5414 พนกังานรักษาความปลอดภยั Security guards
5419 ผูใ้ห้บริการดา้นการป้องกนัภยั  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Protective services workers not elsewhere classified

6 ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง Skilled agricultural, forestry and fishery workers

61 ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตรเพ่ือการค้าขาย Market-oriented skilled agricultural workers

611 ผูป้ฏิบติังานดา้นการปลูกพืชสวนและพืชไร่เพ่ือการคา้ขาย Market gardeners and crop growers

6111 ผูป้ฏิบติังานดา้นการปลูกพืชไร่และพืชผกั Field crop and vegetable growers
6112 ผูป้ฏิบติังานดา้นการปลูกไมย้นืตน้และไมผ้ล Tree and shrub crop growers
6113 ผูป้ฏิบติังานดา้นการปลูกพืชสวน  ไมด้อกไมป้ระดบั  และพืชในเรือนเพาะช า Gardeners, horticultural and nursery growers
6114 ผูป้ฏิบติังานดา้นการปลูกพืชแบบผสมผสาน Mixed crop growers
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612 ผูเ้ล้ียงสัตว์ Animal producers
6121 ผูเ้ล้ียงปศสุัตวแ์ละผลิตผลิตภณัฑน์ม Livestock and dairy producers
6122 ผูเ้ล้ียงสัตวปี์ก Poultry producers
6123 ผูเ้ล้ียงผ้ึงและไหม Apiarists and sericulturists
6129 ผูเ้ล้ียงสัตวเ์พ่ือการคา้ขาย  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Animal producers not elsewhere classified

613 6130 ผูป้ฏิบติังานดา้นการปลูกพืชร่วมกบัการเล้ียงสัตว์ Mixed crop and animal producers

62 ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการป่าไม้  ประมง  และล่าสัตว์เพ่ือการค้าขาย Market-oriented skilled forestry, fishery and hunting workers

621 6210 ผูป้ฏิบติังานดา้นการป่าไมแ้ละงานท่ีเก่ียวขอ้ง Forestry and related workers
622 ผูป้ฏิบติังานดา้นการประมง   ล่าสัตว ์ และวางกบัดกัสัตวต่์างๆ Fishery workers, hunters and trappers

6221 ผูป้ฏิบติังานดา้นการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า Aquaculture workers
6222 ผูป้ฏิบติังานดา้นการประมงน ้าจืดและประมงชายฝ่ังทะเล Inland and coastal waters fishery workers
6223 ผูป้ฏิบติังานดา้นการประมงทะเลน ้าลึก Deep-sea fishery workers
6224 ผูป้ฏิบติังานดา้นการล่าสัตวแ์ละวางกบัดกัสัตวต่์างๆ Hunters and trappers

63 ผู้ปฏิบัติงานด้านการเกษตร ประมง ล่าสัตว์ และเกบ็พืชผลเพ่ือการด ารงชีพ Subsistence farmers, fishers, hunters and gatherers

631 6310 ผูป้ฏิบติังานดา้นการปลูกพืชเพ่ือการด ารงชีพ Subsistence crop farmers

632 6320 ผูป้ฏิบติังานดา้นการเล้ียงสัตวเ์พ่ือการด ารงชีพ Subsistence livestock farmers
633 6330 ผูป้ฏิบติังานดา้นการปลูกพืชร่วมกบัการเล้ียงสัตวเ์พ่ือการด ารงชีพ Subsistence mixed crop and livestock farmers
634 6340 ผูป้ฏิบติังานดา้นการประมง  ล่าสัตว ์ และเกบ็พืชผลเพ่ือการด ารงชีพ Subsistence fishers, hunters, trappers and gatherers

7 ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง Craft and related trades workers

71 ช่างก่อสร้างและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นช่างไฟฟ้า) Building and related trades workers, excluding electricians

711 ช่างก่อสร้างโครงสร้างอาคาร  ส่ิงปลูกสร้าง  และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง Building frame and related trades workers

7111 ช่างก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั House builders

7112 ช่างก่ออิฐและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง Bricklayers and related workers

7113 ช่างหิน  ตดัหิน  เจาะสกดัหิน  และแกะหิน Stonemasons, stone cutters, splitters and carvers

7114 ช่างหล่อเทคอนกรีต  ตกแต่งผิวซีเมนต ์ และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง Concrete placers, concrete finishers and related workers

7115 ช่างไม้ Carpenters and joiners

7119 ช่างก่อสร้างโครงสร้างอาคาร  ส่ิงปลูกสร้าง  และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง  Building frame and related trades workers not elsewhere classified

ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน
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712 ช่างตกแต่งอาคาร ส่ิงปลูกสร้าง และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง Building finishers and related trades workers

7121 ช่างมุงหลงัคา Roofers

7122 ช่างปูพ้ืนและกระเบ้ือง Floor layers and tile setters

7123 ช่างฉาบปูนและตกแต่งงานปูน Plasterers

7124 ช่างติดตั้งฉนวน Insulation workers

7125 ช่างติดกระจก Glaziers

7126 ช่างประปาและวางท่อ Plumbers and pipe fitters

7127 ช่างเคร่ืองระบบปรับอากาศและระบบท าความเยน็  Air conditioning and refrigeration mechanics

713 ช่างทาสี  ช่างท าความสะอาดโครงสร้างอาคาร ส่ิงปลูกสร้าง และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง  Painters, building structure cleaners and related trades workers

7131 ช่างทาสีและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง Painters and related workers

7132 ช่างพ่นสีและขดัเงา Spray painters and varnishers

7133 ช่างท าความสะอาดโครงสร้างอาคาร  ส่ิงปลูกสร้าง Building structure cleaners

72 ช่างโลหะ  เคร่ืองจกัร  และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง Metal, machinery and related trades workers

721 ช่างโลหะแผน่และโครงสร้างโลหะ  ช่างท าแบบหล่อโลหะ  ช่างเช่ือม  และ Sheet and structural metal workers, moulders and welders, and related workers

ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง

7211 ช่างท าแบบหล่อโลหะและแกนแบบหล่อโลหะ Metal moulders and coremakers

7212 ช่างเช่ือมและช่างตดัโลหะดว้ยเปลวไฟ Welders and flame cutters

7213 ช่างโลหะแผน่ Sheet-metal workers

7214 ช่างเตรียมและติดตั้งโครงสร้างโลหะ Structural-metal preparers and erectors

7215 ช่างติดตั้งเคร่ืองยกและฟ่ันต่อสายเคเบิล Riggers and cable splicers

722 ช่างเหลก็  ช่างท าเคร่ืองมือ  และผูป้ฏิบติังานในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง Blacksmiths, toolmakers and related trades workers

7221 ช่างเหลก็  ช่างตีเหลก็  และช่างคุมเคร่ืองอดัข้ึนรูปโลหะ Blacksmiths, hammersmiths and forging press workers

7222 ช่างท าเคร่ืองมือและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง Toolmakers and related workers

7223 ช่างปรับตั้งและใชเ้คร่ืองมือกลงานโลหะ Metal working machine tool setters and operators

7224 ช่างขดัเงาโลหะ  ช่างเจียระไนโลหะ และช่างลบัเคร่ืองมือ Metal polishers, wheel grinders and tool sharpeners

723 ช่างเคร่ืองและช่างซ่อมเคร่ืองจกัรกล Machinery mechanics and repairers

7231 ช่างเคร่ืองและช่างซ่อมเคร่ืองยนตย์านยนต์ Motor vehicle mechanics and repairers

7232 ช่างเคร่ืองและช่างปรับเคร่ืองยนตอ์ากาศยาน Aircraft engine mechanics and repairers
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7233 ช่างเคร่ืองและช่างปรับเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตรหรืออุตสาหกรรม Agricultural and industrial machinery mechanics and repairers

7234 ช่างซ่อมรถจกัรยานและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง Bicycle and related repairers

73 ช่างงานหัตถกรรมและงานพิมพ์ Handicraft and printing workers

731 ช่างงานหตัถกรรม Handicraft workers

7311 ช่างท าและซ่อมเคร่ืองมือท่ีมีความเท่ียงตรงแม่นย  า Precision-instrument makers and repairers

7312 ช่างท าเคร่ืองดนตรีและปรับเสียงดนตรี Musical instrument makers and tuners

7313 ช่างท าเคร่ืองเพชรพลอยและรูปพรรณ  และโลหะมีคา่ Jewellery and precious-metal workers 

7314 ช่างท าเคร่ืองป้ันดินเผาและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง Potters and related workers

7315 ช่างท าเคร่ืองแกว้  ช่างตดั  ช่างเจียระไน  และช่างตกแต่งเคร่ืองแกว้ Glass makers, cutters, grinders and finishers

7316 ช่างเขียนเคร่ืองหมาย ช่างลงสี  ช่างแกะสลกั  และช่างกดัลายแกว้ Sign writers, decorative painters, engravers and etchers

7317 ช่างงานหตัถกรรมไม ้ เคร่ืองจกัสาน และวสัดุท่ีเก่ียวขอ้ง Handicraft workers in wood, basketry and related materials

7318 ช่างงานหตัถกรรมส่ิงทอ  เคร่ืองหนงั  และวสัดุท่ีเก่ียวขอ้ง Handicraft workers in textile, leather and related materials 

7319 ช่างงานหตัถกรรม   ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Handicraft workers not elsewhere classified

732 ช่างงานพิมพ์ Printing trades workers

7321 ช่างเทคนิคงานก่อนงานพิมพ์ Pre-press technicians

7322 ช่างพิมพ์ Printers

7323 ช่างตกแต่งงานพิมพแ์ละเขา้เล่ม Print finishing and binding workers

74 ช่างไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ Electrical and electronics trades workers

741 ช่างติดตั้งและซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า Electrical equipment installers and repairers

7411 ช่างเดินสายไฟภายในอาคารและอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีเก่ียวขอ้ง Building and related electricians

7412 ช่างเคร่ืองและช่างปรับอุปกรณ์ไฟฟ้า Electrical mechanics and fitters

7413 ช่างติดตั้งและซ่อมสายส่งกระแสไฟฟ้า Electrical line installers and repairers

742 ช่างติดตั้งและซ่อมอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม Electronics and telecommunications installers and repairers

7421 ช่างเคร่ืองและผูใ้ห้บริการดา้นอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ Electronics mechanics and servicers

7422 ช่างติดตั้งและผูใ้ห้บริการดา้นอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร Information and communications technology installers and servicers

75 ผู้แปรรูปอาหาร งานไม้ เคร่ืองแต่งกาย และงานฝีมืออ่ืนๆ  และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง Food processing, wood working, garment and other craft and related trades workers

751 ผูแ้ปรรูปอาหารและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง Food processing and related trades workers

7511 ผูฆ่้าช าแหละเน้ือสัตวแ์ละสัตวน์ ้า  และผูจ้ดัเตรียมอาหารท่ีเก่ียวขอ้ง Butchers, fishmongers and related food preparers
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7512 ผูท้  าขนมปัง  ขนมเคก้  ขนมหวาน  และลูกกวาด Bakers, pastry - cooks and confectionary makers

7513 ผูผ้ลิตผลิตภณัฑน์ม Dairy products makers

7514 ผูถ้นอมผลไม ้ พืชผกั  และผูถ้นอมอาหารท่ีเก่ียวขอ้ง Fruit, vegetable and related preservers

7515 ผูชิ้มรสและจดัระดบัชั้นคุณภาพของอาหารและเคร่ืองด่ืม Food and beverage tasters and graders

7516 ผูเ้ตรียมใบยาสูบและผลิตผลิตภณัฑย์าสูบ Tobacco preparers and tobacco products makers

752 ช่างอดัน ้ายาและอบไม ้ ช่างท าเฟอร์นิเจอร์ไม ้ และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง Wood treaters, cabinet-makers and related trades workers

7521 ช่างอดัน ้ายาและอบไม ้ Wood treaters

7522 ช่างท าเฟอร์นิเจอร์ไมแ้ละผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง Cabinet-makers and related workers

7523 ช่างปรับตั้งและใชเ้คร่ืองจกัรงานไม้ Woodworking-machine tool setters and operators

753 ช่างตดัเยบ็เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง Garment and related trades workers

7531 ช่างตดัเยบ็เส้ือผา้   ช่างท าเส้ือผา้ขนสัตว ์ และช่างท าหมวก Tailors, dressmakers, furriers and hatters

7532 ช่างสร้างแบบและตดัวสัดุเพ่ือผลิตเคร่ืองแต่งกายและส่ิงของท่ีเก่ียวขอ้ง  Garment and related patternmakers and cutters

7533 ช่างเยบ็  ช่างปัก  และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง Sewing, embroidery and related workers

7534 ช่างหุม้เบาะและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง Upholsterers and related workers

7535 ช่างตกแต่งหนงัสัตว ์ช่างฟอกหนงั  และช่างถากหนงัขดูขนสัตว์ Pelt dressers, tanners and fellmongers

7536 ช่างท ารองเทา้และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง Shoemakers and related workers

754 ช่างฝีมืออ่ืนๆ และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง Other craft and related workers

7541 ผูป้ฏิบติังานใตน้ ้า Underwater divers

7542 ผูป้ฏิบติังานดา้นวตัถุระเบิดและผูป้ฏิบติังานจุดระเบิด Shotfirers and blasters

7543 ผูค้ดัคุณภาพและทดสอบผลิตภณัฑ ์ (ยกเวน้อาหารและเคร่ืองด่ืม) Product graders and testers (excluding foods and beverages)

7544 ผูร้มยาและก าจดัแมลงและสัตวศ์ตัรูพืช Fumigators and other pest and weed controllers

7549 ช่างฝีมืออ่ืนๆ และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Craft and related workers not elsewhere classified

8 ผู้ควบคุมเคร่ืองจกัรโรงงานและเคร่ืองจกัร  และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ Plant and machine operators, and assemblers

81 ผู้ควบคุมเคร่ืองจกัรโรงงานและเคร่ืองจกัรชนิดติดตั้งประจ าที่ Stationary plant and machine operators

811 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรโรงงานท าเหมืองและแปรรูปแร่ Mining and mineral processing plant operators

8111 ผูป้ฏิบติังานในเหมืองแร่และเหมืองหิน Miners and quarriers

8112 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรโรงงานแปรรูปแร่และหิน Mineral and stone processing plant operators

8113 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรขดุเจาะบ่อและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง Well drillers and borers and related workers
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8114 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรผลิตผลิตภณัฑซี์เมนต ์ หิน  และแร่อ่ืนๆ Cement, stone and other mineral products machine operators

812 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรโรงงานแปรรูปและตกแต่งโลหะ Metal processing and finishing plant operators

8121 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรโรงงานแปรรูปโลหะ Metal processing plant operators

8122 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรตกแต่ง  ชุบ  และเคลือบผิวโลหะ Metal finishing, plating and coating machine operators

813 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรโรงงานและเคร่ืองจกัรผลิตผลิตภณัฑเ์คมีและผลิตภณัฑ์ Chemical and photographic products plant and machine operators

ดา้นการถ่ายภาพ

8131 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรโรงงานและเคร่ืองจกัรผลิตผลิตภณัฑเ์คมี Chemical products plant and machine operators

8132 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรผลิตผลิตภณัฑด์า้นการถ่ายภาพ Photographic products machine operators

814 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรผลิตผลิตภณัฑย์าง พลาสติก  และกระดาษ Rubber, plastic and paper products machine operators

8141 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรผลิตผลิตภณัฑย์าง Rubber products machine operators

8142 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก Plastic products machine operators

8143 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรผลิตผลิตภณัฑก์ระดาษ Paper products machine operators

815 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรผลิตผลิตภณัฑส่ิ์งทอ ขนสัตว ์และหนงัฟอก Textile, fur and leather products machine operators

8151 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรจดัเตรียมเส้นใย  ป่ัน  และกรอเส้นใย Fibre preparing, spinning and winding machine operators

8152 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรทอผา้และเคร่ืองจกัรถกันิต Weaving and knitting machine operators

8153 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรเยบ็ผา้ Sewing machine operators

8154 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรฟอก  ยอ้ม  และท าความสะอาดเส้นใย Bleaching, dyeing and fabric cleaning machine operators

8155 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรจดัเตรียมขนสัตวแ์ละหนงัฟอก Fur and leather preparing machine operators

8156 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรท ารองเทา้และเคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวขอ้ง Shoemaking and related machine operators

8157 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรดา้นการซกัรีด Laundry machine operators

8159 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรผลิตผลิตภณัฑส่ิ์งทอ ขนสัตว ์ และหนงัฟอก ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไว้ Textile, fur and leather products machine operators not elsewhere classified

ในท่ีอ่ืน

816 8160 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรผลิตผลิตภณัฑอ์าหารและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง Food and related products machine operators

817 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรโรงงานแปรรูปไมแ้ละผลิตกระดาษ Wood processing and papermaking plant operators

8171 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรโรงงานผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษ Pulp and papermaking plant operators

8172 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรโรงงานแปรรูปไม้ Wood processing plant operators

818 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรโรงงานและเคร่ืองจกัรอ่ืนๆ  ชนิดติดตั้งประจ าท่ี Other stationary plant and machine operators

8181 ผูป้ฏิบติังานเคร่ืองจกัรโรงงานผลิตแกว้และเซรามิก Glass and ceramics plant operators
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8182 ผูป้ฏิบติังานเคร่ืองจกัรไอน ้าและหมอ้น ้า (boiler) Steam engine and boiler operators

8183 ผูป้ฏิบติังานเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการห่อและบรรจุผลิตภณัฑ ์ การบรรจุขวด  และ Packing, bottling and labelling machine operators

การติดฉลาก

8189 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรโรงงานและเคร่ืองจกัรอ่ืนๆ  ชนิดติดตั้งประจ าท่ี   ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภท Stationary plant and machine operators not elsewhere classified

ไวใ้นท่ีอ่ืน

82 ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ Assemblers

821 ผูป้ฏิบติังานดา้นการประกอบ Assemblers

8211 ผูป้ระกอบเคร่ืองจกัรกล Mechanical machinery assemblers

8212 ผูป้ระกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ Electrical and electronic equipment assemblers

8219 ผูป้ฏิบติังานดา้นการประกอบ  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Assemblers not elsewhere classified

83 ผู้ขับยานยนต์และผู้ควบคุมเคร่ืองจกัรโรงงานชนิดเคล่ือนที่ได้ Drivers and mobile plant operators

831 ผูข้บัหวัรถจกัรและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง Locomotive engine drivers and related workers

8311 ผูข้บัหวัรถจกัร Locomotive engine drivers

8312 พนกังานห้ามลอ้รถไฟ   พนกังานส่งสัญญาณรถไฟ  และพนกังานสับเปล่ียนรถไฟ Railway brake, signal and switch operators

832 ผูข้บัรถยนต ์รถตู ้และรถจกัรยานยนต์ Car, van and motorcycle drivers

8321 ผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนต์ Motorcycle drivers

8322 ผูข้บัรถยนต ์รถแท็กซ่ี  และรถตู้ Car, taxi and van drivers

833 ผูข้บัรถบรรทุกขนาดใหญ่และรถโดยสารประจ าทาง Heavy truck and bus drivers

8331 ผูข้บัรถโดยสารและรถราง Bus and tram drivers

8332 ผูข้บัรถบรรทุกขนาดใหญ่ Heavy truck and lorry drivers

834 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรโรงงานชนิดเคล่ือนท่ีได้ Mobile plant operators

8341 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรโรงงานชนิดเคล่ือนท่ีไดท่ี้ใชใ้นดา้นการเกษตรและป่าไม้ Mobile farm and forestry plant operators

8342 ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรขนยา้ยดินและหิน   และเคร่ืองจกัรโรงงานท่ีเก่ียวขอ้ง Earthmoving and related plant operators

8343 ผูค้วบคุมป้ันจัน่ รอกยก และเคร่ืองจกัรโรงงานท่ีเก่ียวขอ้ง Crane, hoist and related plant operators

8344 ผูค้วบคุมรถยกสินคา้ Lifting truck operators

835 8350 ลูกเรือบนเรือและผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง Ships' deck crews and related workers

D - 20



หมวดใหญ่ 

(Section)

หมวดย่อย 

(Division)

 หมู่ 

(Group)

รหัสอาชีพ

(Code)
ค าอธิบาย (ไทย) Definition (English)

9 ผู้ประกอบอาชีพงานพืน้ฐาน Elementary occupations

91 คนงานและผู้ช่วยท าความสะอาด Cleaners and helpers

911 คนงานและผูช่้วยท าความสะอาดท่ีพกัอาศยั  โรงแรม  และส านกังาน  Domestic, hotel and office cleaners and helpers

9111 คนงานและผูช่้วยท าความสะอาดท่ีพกัอาศยั  Domestic cleaners and helpers

9112 คนงานและผูช่้วยท าความสะอาดส านกังาน โรงแรม  และสถานประกอบการอ่ืนๆ  Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments

912 คนงานท าความสะอาดยานพาหนะ  หน้าต่าง  เส้ือผา้ และผูป้ฏิบติังานท าความสะอาด Vehicle, window, laundry and other hand cleaning workers

ดว้ยมืออ่ืนๆ

9121 คนงานซกัรีดเส้ือผา้ดว้ยมือ Hand launderers and pressers

9122 คนงานท าความสะอาดยานพาหนะ Vehicle cleaners

9123 คนงานท าความสะอาดหน้าต่าง Window cleaners

9129 คนงานท าความสะอาดอ่ืนๆ Other cleaning workers

92 คนงานด้านการเกษตร ประมง  และป่าไม้ Agricultural, forestry and fishery labourers

921 คนงานดา้นการเกษตร ประมง  และป่าไม้ Agricultural, forestry and fishery labourers

9211 คนงานปลูกพืชผกั Crop farm labourers

9212 คนงานเล้ียงสัตว์ Livestock farm labourers

9213 คนงานปลูกพืชร่วมกบัเล้ียงสัตว์ Mixed crop and livestock farm labourers

9214 คนงานปลูกพืชสวนและไมด้อกไมป้ระดบั  Garden and horticultural labourers

9215 คนงานป่าไม้ Forestry labourers

9216 คนงานประมงและเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า Fishery and aquaculture labourers

93 คนงานเหมืองแร่  การก่อสร้าง  การผลติ  และการขนส่ง Labourers in mining, construction, manufacturing and transport

931 คนงานเหมืองแร่และการก่อสร้าง Mining and construction labourers

9311 คนงานเหมืองแร่และเหมืองหิน Mining and quarrying labourers

9312 คนงานก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนน  เข่ือน  และงานวิศวกรรมโยธาอ่ืนๆ ท่ีคลา้ยกนั Civil engineering labourers

9313 คนงานก่อสร้างอาคาร  ส่ิงปลูกสร้าง Building construction labourers

932 คนงานดา้นการผลิต Manufacturing labourers

9321 คนงานบรรจุผลิตภณัฑด์ว้ยมือ Manufacturing labourers

9329 คนงานดา้นการผลิต  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Manufacturing labourers not elsewhere classified
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933 คนงานดา้นการขนส่งและสถานท่ีเกบ็สินคา้ Transport and storage labourers

9331 คนงานขบัเคล่ือนยานพาหนะโดยใชมื้อหรือเทา้ Hand and pedal vehicle drivers

9332 คนงานขบัเคล่ือนยานพาหนะและเคร่ืองจกัรต่าง ๆ ท่ีลากจูงโดยสัตว์ Drivers of animal-drawn vehicles and machinery

9333 คนงานขนถ่ายสินคา้ Freight handlers

9334 คนงานเติมสินคา้บนชั้นวาง Shelf fillers

94 ผู้ช่วยประกอบอาหาร Food preparation assistants

941 ผูช่้วยประกอบอาหาร Food preparation assistants

9411 ผูป้ระกอบอาหารจานด่วน Fast food preparers

9412 ผูช่้วยงานครัว Kitchen helpers

95 ผู้จ าหน่ายสินค้าและให้บริการตามถนนและสถานที่ที่คล้ายกนั Street and related sales and service workers

951 9510 ผูใ้ห้บริการตามถนนและสถานท่ีท่ีคลา้ยกนั Street and related service workers

952 9520 ผูจ้  าหน่ายสินคา้ตามถนน  (ยกเวน้อาหารพร้อมบริโภค) Street vendors (excluding food)

96 ผู้ปฏิบัติงานด้านขยะและผู้ประกอบอาชีพงานพืน้ฐานอ่ืนๆ Refuse workers and other elementary workers

961 ผูป้ฏิบติังานดา้นขยะ Refuse workers

9611 คนเกบ็ขยะและวสัดุท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ Garbage and recycling collectors

9612 คนงานคดัแยกขยะ Refuse sorters

9613 คนกวาดถนนและผูใ้ชแ้รงงานท่ีเก่ียวขอ้ง Sweepers and related labourers

962 ผูป้ระกอบอาชีพงานพ้ืนฐานอ่ืนๆ Other elementary workers

9621 พนกังานรับส่งขา่วสาร หีบห่อส่ิงของ  และสัมภาระ Messengers, package deliverers and luggage porters

9622 คนงานรับจา้งทัว่ไป Odd job persons

9623 คนจดมาตรวดัและเกบ็เงินจากเคร่ืองจ าหน่ายสินคา้อตัโนมติั Meter readers and vending-machine collectors

9624 คนตกัน ้าและเกบ็ฟืน Water and firewood collectors

9629 ผูป้ระกอบอาชีพงานพ้ืนฐานอ่ืนๆ ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Elementary workers not elsewhere classified

0 ทหาร Armed forces occupations
01 ทหารช้ันสัญญาบัตร Commissioned armed forces officers

011 0110 ทหารชั้นสัญญาบตัร Commissioned armed forces officers
02 ทหารช้ันประทวน Non-commissioned armed forces officers

021 0210 ทหารชั้นประทวน Non-commissioned armed forces officers
03 ทหารยศอ่ืนๆ Armed forces occupations, other ranks

031 0310 ทหารยศอ่ืนๆ Armed forces occupations, other ranks
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9991  แม่บา้น / ท างานบา้น  Housewife
9992  เรียนหนงัสือ  Studying
9993  เดก็ คนชรา  Children & Elderly (inapplicaiton for labor force participation)
9994  คนป่วย / คนพิการ (ไม่สามารถท างานได)้  Illness / Disable person (Unable to work)
9995  ก  าลงัหางานท า  Looking for a job (recently unemplyed)
9996  อ่ืนๆ เช่น เกษียณอายุ  Other reasons such as retirement
9997  มีงานท าแต่ไม่สามารถอาชีพ  Recently remployed but could not identifiy occupation type
9999  ไม่สมคัรใจท างาน  Don’t want to work

รหัสส าหรับผู้ไม่ได้ท างานหารายได้
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A เกษตรกรรม  กำรป่ำไม้  และกำรประมง Agriculture, forestry and fishing
01 กำรเพำะปลูกและกำรเลีย้งสัตว์  กำรล่ำสัตว์  และกจิกรรมบริกำรที่เกี่ยวข้อง Crop and animal production, hunting and related service activities

011 การปลูกพืชลม้ลุก Growing of non-perennial crops
0111 การปลูกธญัพืช (ยกเวน้ขา้ว) พืชตระกลูถัว่ และพืชท่ีเมลด็ให้น ้ามนั Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds 
0112 การปลูกขา้ว Growing of rice
0113 การปลูกพืชผกั  แตง  และพืชหวั Growing of vegetables, melons, roots and tubers
0114 การปลูกออ้ย Growing of sugar cane
0115 การปลูกยาสูบ Growing of tobacco
0116 การปลูกพืชเส้นใย Growing of fibre crops
0119 การปลูกพืชลม้ลุกชนิดอ่ืนๆ Growing of other non-perennial crops

012 การปลูกพืชยนืตน้ Growing of perennial crops
0121 การปลูกองุ่น Growing of grapes
0122 การปลูกไมผ้ลเมืองร้อนและก่ึงร้อน Growing of tropical and subtropical fruits
0123 การปลูกไมผ้ลตระกลูส้ม Growing of citrus fruits
0124 การปลูกไมผ้ลตระกลูแอปเป้ิลและไมผ้ลชนิดเมลด็แขง็ Growing of pome fruits and stone fruits
0125 การปลูกไมผ้ลยนืตน้  ไมผ้ลท่ีมีตน้เป็นพุม่  และไมผ้ลเปลือกแขง็ท่ีกินได้ Growing of other tree and bush fruits and nuts
0126 การปลูกไมย้นืตน้ท่ีให้น ้ามนั Growing of oleaginous fruits
0127 การปลูกพืชท่ีน าไปท าเคร่ืองด่ืม Growing of beverage crops
0128 การปลูกพืชท่ีน าไปท าเคร่ืองเทศ  เคร่ืองหอม  ยารักษาโรค  และพืชทางเภสัชภณัฑ์ Growing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops
0129 การปลูกพืชยนืตน้ประเภทอ่ืนๆ Growing of other perennial crops

013 0130 การท าสวนไมป้ระดบัและการขยายพนัธุ์พืช Plant propagation
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014 การเล้ียงสัตว์ Animal production
0141 การเล้ียงโคและกระบือ Raising of cattle and buffaloes
0142 การเล้ียงมา้  ลา  ล่อ  มา้ล่อ  และสัตวอ่ื์นๆ ท่ีคลา้ยกนั Raising of horses and other equines
0143 การเล้ียงอูฐ Raising of camels and camelids
0144 การเล้ียงแกะและแพะ Raising of sheep and goats
0145 การเล้ียงสุกร Raising of swine/pigs
0146 การเล้ียงสัตวปี์ก Raising of poultry
0149 การเล้ียงสัตวป์ระเภทอ่ืนๆ Raising of other animals

015 0150 การท าฟาร์มผสมผสาน Mixed farming
016 กิจกรรมท่ีสนบัสนุนการเกษตรและกิจกรรมหลงัการเกบ็เก่ียว Support activities to agriculture and post-harvest crop activities

0161 กิจกรรมท่ีสนบัสนุนการผลิตพืชผล Support activities for crop production
0162 กิจกรรมท่ีสนบัสนุนการเล้ียงสัตว์ Support activities for animal production
0163 กิจกรรมหลงัการเกบ็เก่ียวพืชผล Post-harvest crop activities
0164 การจดัการเมลด็พนัธุ์เพ่ือการขยายพนัธุ์ Seed processing for propagation

017 0170 การล่าสัตว ์ การดกัสัตว ์ และกิจกรรมบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง Hunting, trapping and related service activities
02 กำรป่ำไม้และกำรท ำไม้ Forestry and logging

021 0210 วนวฒันวิทยา และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัป่าไม้ Silviculture and other forestry activities
022 0220 การท าไม้ Logging
023 0230 การเกบ็หาของป่า Gathering of non-wood forest products
024 0240 การบริการท่ีสนบัสนุนการป่าไม้ Support services to forestry

03 กำรประมงและกำรเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้ Fishing and aquaculture
031 การประมง Fishing

0311 การประมงทะเล Marine fishing
0312 การประมงน ้าจืด Freshwater fishing

032 การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า Aquaculture
0321 การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าทะเล Marine aquaculture
0322 การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าจืด Freshwater aquaculture

E - 2



หมวดใหญ่ 

(Section)

หมวดย่อย 

(Division)

หมู่ใหญ่ 

(Group)

หมู่ย่อย 

(Class)
ค ำอธิบำย (ไทย) Definition (English)

B กำรท ำเหมืองแร่และเหมืองหิน Mining and quarrying
05 กำรท ำเหมืองถ่ำนหินและลกิไนต์ Mining of coal and lignite

051 0510 การท าเหมืองถ่านหินคุณภาพสูง Mining of hard coal
052 0520 การท าเหมืองลิกไนต์ Mining of lignite

06 กำรขุดเจำะปิโตรเลยีมดบิและก๊ำซธรรมชำติ Extraction of crude petroleum and natural gas
061 0610 การขดุเจาะปิโตรเลียมดิบ Extraction of crude petroleum
062 0620 การขดุเจาะกา๊ซธรรมชาติ Extraction of natural gas

07 กำรท ำเหมืองสินแร่โลหะ Mining of metal ores
071 0710 การท าเหมืองสินแร่เหลก็ Mining of iron ores
072 การท าเหมืองสินแร่โลหะท่ีไม่ใช่สินแร่เหลก็  (ยกเวน้โลหะมีคา่) Mining of non ferrous metal ores (except precious metals)

0721 การท าเหมืองสินแร่ยเูรเนียมและทอเรียม Mining of uranium and thorium ores
0729 การท าเหมืองสินแร่โลหะอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่สินแร่เหลก็ Mining of other non-ferrous metal ores

073 0730 การท าเหมืองสินแร่โลหะมีคา่ Mining of precious metals             
08 กำรท ำเหมืองแร่และเหมืองหินอ่ืนๆ Other mining and quarrying

081 0810 การท าเหมืองหิน  ทราย  และดิน Quarrying of stone, sand and clay
089 การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน   ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Mining and quarrying, n.e.c.

0891 การท าเหมืองแร่ท่ีใชท้  าเคมีภณัฑแ์ละปุ๋ ย Mining of chemical and fertilizer minerals
0892 การขตุพีต Extraction of peat
0893 การท าเหมืองเกลือ Extraction of salt
0899 การท าเหมืองแร่และเหมืองหินอ่ืนๆ  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Other mining and quarrying, n.e.c.

09 กจิกรรมบริกำรที่สนับสนุนกำรท ำเหมืองแร่ Mining support service activities
091 0910 กิจกรรมท่ีสนบัสนุนการขดุเจาะปิโตรเลียมและกา๊ซธรรมชาติ Support activities for petroleum and natural gas extraction
099 0990 กิจกรรมท่ีสนบัสนุนการท าเหมืองแร่และเหมืองหินอ่ืนๆ Support activities for other mining and quarrying

C กำรผลติ Manufacturing
10 กำรผลติผลติภัณฑ์อำหำร Manufacture of food products

101 การแปรรูปและการถนอมเน้ือสัตว์ Processing and preserving of meat
1011 การผลิตเน้ือสัตว ์(ยกเวน้สัตวปี์ก) Manufacture of meat (except poultry)
1012 การฆ่าสัตวปี์กและการผลิตเน้ือสัตวปี์กสด แช่เยน็ หรือแช่แขง็ Slaughtering and production of fresh, chilled or frozen of poultry meat
1013 การผลิตผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวแ์ละเน้ือสัตวปี์ก Processing and preserving meat and poultry meat products
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102 การแปรรูปและการถนอมสัตวน์ ้า Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs
1021 การผลิตสัตวน์ ้าและผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้าสด แช่เยน็ หรือแช่แขง็ Manufacture of fish, crustaceans and molluscs products, fresh, chilled or frozen
1022 การผลิตสัตวน์ ้าบรรจุกระป๋อง Manufacture of canned fish, crustaceans and molluscs
1029 การผลิตผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้าแปรรูปอ่ืนๆ Manufacturen of other fish and marine products

103 1030 การแปรรูปและการถนอมผลไมแ้ละผกั Processing and preserving of fruit and vegetables
104 การผลิตน ้ามนัและไขมนัจากพืชและสัตว์ Manufacture of vegetable and animal oils and fats

1041 การผลิตน ้ามนัพืช (ยกเวน้น ้ามนัปาลม์) Manufacture of vegetable oils (except palm oils)
1042 การผลิตน ้ามนัปาลม์ Manufacture of palm oils
1049 การผลิตน ้ามนัและไขมนัจากสัตวแ์ละผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีไดจ้ากน ้ามนัพืช Manufacture of other vegetable and animal oils and fats

105 1050 การผลิตผลิตภณัฑน์ม Manufacture of dairy products
106 การผลิตผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการโม่-สีธญัพืช  สตาร์ชและผลิตภณัฑจ์ากสตาร์ช Manufacture of grain mill products, starches and starch products

1061 การผลิตผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการโม่-สีธญัพืช Manufacture of grain mill products
1062 การผลิตสตาร์ช และผลิตภณัฑจ์ากสตาร์ช Manufacture of starches and starch products

107 การผลิตผลิตภณัฑอ์าหารอ่ืนๆ Manufacture of other food products 
1071 การผลิตผลิตภณัฑข์นมอบ Manufacture of bakery products
1072 การผลิตน ้าตาล Manufacture of sugar
1073 การผลิตโกโก ้ ช็อกโกแลต  ลูกกวาด  และขนมท่ีท าจากน ้าตาล Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery 
1074 การผลิตมะกะโรนี  เส้นก๋วยเต๋ียว และผลิตภณัฑอ์าหารจ าพวกแป้งท่ีคลา้ยกนั Manufacture of macaroni, noodles and similar farinaceous products
1075 การผลิตอาหารส าเร็จรูป Manufacture of prepared meals and dishes
1076 การผลิตกาแฟ  ชา  และสมุนไพรผงส าหรับชงเป็นเคร่ืองด่ืม Manufacture of coffee, tea and herb infusion
1077 การผลิตเคร่ืองปรุงอาหารประจ าโตะ๊และเคร่ืองประกอบอาหาร Manufacture of condiments and other cooking products
1079 การผลิตผลิตภณัฑอ์าหารอ่ืนๆ  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Manufacture of other food products, n.e.c.

108 1080 การผลิตอาหารสัตวส์ าเร็จรูป Manufacture of prepared animal feeds
11 110 กำรผลติเคร่ืองด่ืม Manufacture of beverages

1101 การตม้  การกลัน่  และการผสมสุรา Distilling, rectifying and blending of spirits
1102 การผลิตไวน์ Manufacture of wines
1103 การผลิตมอลตแ์ละสุราท่ีท าจากขา้วมอลต์ Manufacture of malt liquors and malt
1104 การผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์ น ้าแร่และน ้าด่ืมบรรจุขวดประเภทอ่ืนๆ Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled water

12 120 1200 กำรผลติผลติภัณฑ์ยำสูบ Manufacture of tobacco products
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13 กำรผลติส่ิงทอ Manufacture of textiles
131 การป่ันดา้ย  การทอ  และการแต่งส าเร็จส่ิงทอ Spinning, weaving and finishing of textile

1311 การเตรียมและการป่ันเส้นใยส่ิงทอ Preparation and spinning of textile fibres
1312 การทอผา้ Weaving of textiles
1313 การแต่งส าเร็จส่ิงทอ Finishing of textiles

139 การผลิตส่ิงทอประเภทอ่ืนๆ Manufacture of other textiles
1391 การผลิตผา้จากการถกันิตและโครเชต์ Manufacture of knitted and crocheted fabrics
1392 การผลิตส่ิงทอส าเร็จรูป (ยกเวน้เคร่ืองแต่งกาย) Manufacture of made-up textile articles (except apparel)
1393 การผลิตพรมและส่ิงปูพ้ืนท่ีท าจากส่ิงทอ Manufacture of carpets and rugs
1394 การผลิตเชือก  เชือกเส้นใหญ่  ตาขา่ย  แห  และอวน Manufacture of cordage, rope, twine and netting 
1399 การผลิตส่ิงทอประเภทอ่ืนๆ  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Manufacture of other textiles, n.e.c.

14 กำรผลติเส้ือผ้ำเคร่ืองแต่งกำย Manufacture of wearing apparels
141 การผลิตเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย  (ยกเวน้เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายท่ีท าจากขนสัตว)์ Manufacture of wearing apparel (except fur apparel)

1411 การผลิตเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย  (ยกเวน้ร้านตดัเยบ็เส้ือผา้) Manufacture of wearing apparel (except tailoring and dressmaking)
1412 ร้านตดัเยบ็เส้ือผา้ Custom tailoring and dressmaking
1413 การผลิตเคร่ืองประกอบเคร่ืองแต่งกาย Manufacture of clothing accessories primarily made of textile

142 1420 การผลิตส่ิงของท่ีท าจากขนสัตว์ Manufacture of articles of fur
143 1430 การผลิตเคร่ืองแต่งกายท่ีท าจากการถกันิตและโครเชต์ Manufacture of knitted and crocheted apparel

15 กำรผลติเคร่ืองหนังและผลติภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง Manufacture of leather and related products
151 การฟอกและตกแต่งหนงัฟอก  การผลิตกระเป๋าเดินทาง  กระเป๋าถือ  อาน  และเคร่ืองลากเทียม

สัตว ์ การตกแต่งและยอ้มสีขนสัตว์
Tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, handbags, saddlery, and harness; dressing 
and dyeing of fur

1511 การฟอกและตกแต่งหนงัฟอก  การตกแต่งและยอ้มสีขนสัตว์ Tanning and dressing of leather; dressing and dyeing of fur 
1512 การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ และส่ิงท่ีคลา้ยกนั  อานและเคร่ืองลากเทียมสัตว์ Manufacture of luggage, handbags and the like, saddlery and harness 

152 1520 การผลิตรองเทา้ Manufacture of footwear
16 กำรผลติไม้และผลติภัณฑ์จำกไม้และไม้ก๊อก (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์)  กำรผลติส่ิงของจำกฟำงและ

วสัดุถกัสำนอ่ืนๆ

Manufacture of wood and of products of wood and cork (except furniture); manufacture of 

articles of straw and plaiting materials
161 1610 การเล่ือยไมแ้ละการไสไม้ Sawmilling and planing of wood
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162 การผลิตผลิตภณัฑจ์ากไม ้ ไมก้อ๊ก  ฟาง  และวสัดุถกัสาน Manufacture of products of wood, cork, straw and plaiting materials
1621 การผลิตแผน่ไมบ้างและแผน่ไมท่ี้คลา้ยกนั Manufacture of veneer sheets and wood-based panels
1622 การผลิตผลิตภณัฑไ์มท่ี้ใชใ้นการก่อสร้างและประกอบอาคาร Manufacture of carpentry and joinery
1623 การผลิตภาชนะบรรจุท่ีท  าจากไม้ Manufacture of wooden containers
1629 การผลิตผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีท  าจากไม ้ การผลิตส่ิงของท่ีท าจากไมก้อ๊ก ฟาง และวสัดุถกัสาน Manufacture of other products of wood; manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials

17 170 กำรผลติกระดำษและผลติภัณฑ์กระดำษ Manufacture of paper and paper products
1701 การผลิตเยื่อกระดาษ  กระดาษ  และกระดาษแขง็ Manufacture of pulp, paper and paperboard
1702 การผลิตกระดาษลอนลูกฟูกและกระดาษแขง็ลอนลูกฟูก และการผลิตบรรจุภณัฑท่ี์ท าจาก

กระดาษและกระดาษแขง็
Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard

1709 การผลิตผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีท  าจากกระดาษและกระดาษแขง็ Manufacture of other articles of paper and paperboard
18 กำรพิมพ์และกำรผลติซ ้ำส่ือบันทึกข้อมูล Printing and reproduction of recorded media

181 การพิมพแ์ละกิจกรรมบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิมพ์ Printing and service activities related to printing
1811 การพิมพ์ Printing
1812 กิจกรรมบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิมพ์ Service activities related to printing

182 1820 การผลิตซ ้าส่ือบนัทึกขอ้มูล Reproduction of recorded media
19 กำรผลติถ่ำนโค้กและผลติภัณฑ์ที่ได้จำกกำรกลั่นปิโตรเลยีม Manufacture of coke and refined petroleum products

191 1910 การผลิตถ่านโคก้ Manufacture of coke oven products
192 1920 การผลิตผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการกลัน่ปิโตรเลียม Manufacture of refined petroleum products

20 กำรผลติเคมีภัณฑ์และผลติภัณฑ์เคมี Manufacture of chemicals and chemical products
201 การผลิตเคมีภณัฑข์ั้นมูลฐาน ปุ๋ ยเคมีและสารประกอบไนโตรเจน พลาสติกและยางสังเคราะห์

ขั้นตน้
Manufacture of basic chemicals, fertilizers and nitrogen compounds, plastic and synthetic and 
primary form

2011 การผลิตเคมีภณัฑข์ั้นมูลฐาน Manufacture of basic chemicals
2012 การผลิตปุ๋ ยเคมีและสารประกอบไนโตรเจน Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds
2013 การผลิตพลาสติกและยางสังเคราะห์ขั้นตน้ Manufacture of plastics and synthetic rubber in primary forms

202 การผลิตผลิตภณัฑเ์คมีอ่ืนๆ Manufacture of other chemical products
2021 การผลิตยาปราบศตัรูพืชและผลิตภณัฑเ์คมีอ่ืนๆ ทางการเกษตร Manufacture of pesticides and other agrochemical products
2022 การผลิตสี น ้ามนัชกัเงาและสารเคลือบท่ีคลา้ยกนั  หมึกพิมพ ์ และน ้ามนัทาไม้ Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics
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2023 การผลิตสบู่และสารซกัฟอก  ผลิตภณัฑเ์คมีท่ีใชใ้นการท าความสะอาดและขดัเงา  น ้าหอมและ
เคร่ืองประทินโฉม

Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations, parfumes and toilet 
preparations

2029 การผลิตผลิตภณัฑเ์คมีอ่ืนๆ  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Manufacture of other chemical products, n.e.c
203 2030 การผลิตเส้นใยประดิษฐ์ Manufacture of man-made fibres

21 กำรผลติเภสัชภัณฑ์  เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษำโรค  และผลติภัณฑ์จำกพืชและสัตว์ที่ใช้รักษำโรค Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical products
210 2100 การผลิตเภสัชภณัฑ ์ เคมีภณัฑท่ี์ใชรั้กษาโรค  และผลิตภณัฑจ์ากพืชและสัตวท่ี์ใชรั้กษาโรค Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical products

22 กำรผลติผลติภัณฑ์ยำงและพลำสติก Manufacture of rubber and plastic products
221 การผลิตผลิตภณัฑย์าง Manufacture of rubber products

2211 การผลิตยางนอกและยางใน  การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยาง Manufacture of rubber tyres and tubes; retreading and rebuilding of rubber tyres
2219 การผลิตผลิตภณัฑย์างอ่ืนๆ Manufacture of other rubber products

222 การผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก Manufacture of plastics products
2221 การผลิตผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นการก่อสร้าง/ประกอบอาคารท่ีท าจากพลาสติก Manufacture of builders' plastic wares
2222 การผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติก Manufacture of plastics articles for the packaging of goods
2223 การผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกก่ึงส าเร็จรูปและส าเร็จรูป Manufacture of finished plastics products
2229 การผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกอ่ืนๆ Manufacture of other plastics products

23 กำรผลติผลติภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ท ำจำกแร่อโลหะ Manufacture of other non-metallic mineral products 
231 2310 การผลิตแกว้และผลิตภณัฑแ์กว้ Manufacture of glass and glass products
239 การผลิตผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีท  าจากแร่อโลหะ   ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Manufacture of non-metallic mineral products, n.e.c.

2391 การผลิตผลิตภณัฑว์สัดุทนไฟ Manufacture of refractory products
2392 การผลิตวสัดุก่อสร้างท่ีท าจากดินเหนียว Manufacture of clay building materials
2393 การผลิตผลิตภณัฑเ์ซรามิกชนิดพอร์ชเลนและผลิตภณัฑเ์ซรามิกอ่ืนๆ Manufacture of other porcelain and ceramic products
2394 การผลิตปูนซีเมนต ์ ปูนไลม ์(ปูนขาว)  และปูนปลาสเตอร์ Manufacture of cement, lime and plaster
2395 การผลิตผลิตภณัฑค์อนกรีต  ปูนซีเมนต ์ และปูนปลาสเตอร์ Manufacture of articles of concrete, cement and plaster
2396 การตดั  การข้ึนรูป  และการแต่งส าเร็จหิน Cutting, shaping and finishing of stone
2399 การผลิตผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีท  าจากแร่อโลหะ  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Manufacture of other non-metallic mineral products, n.e.c.

24 กำรผลติโลหะขั้นมูลฐำน Manufacture of basic metals
241 2410 การผลิตเหลก็และเหลก็กลา้ขั้นมูลฐาน Manufacture of basic iron and steel
242 2420 การผลิตโลหะมีคา่และโลหะอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่เหลก็ขั้นมูลฐาน Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals
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243 การหล่อโลหะ Casting of metals
2431 การหล่อเหลก็และเหลก็กลา้ Casting of iron and steel
2432 การหล่อโลหะท่ีไม่ใช่เหลก็และเหลก็กลา้ Casting of non-ferrous metals

25 กำรผลติผลติภัณฑ์โลหะประดษิฐ์  (ยกเว้นเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์) Manufacture of fabricated metal products (excepts machinery and equipment)
251 การผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีโครงสร้างเป็นโลหะ  ถงัน ้าขนาดใหญ่  ท่ีเกบ็กกัน ้า  และเคร่ืองก าเนิดไอน ้า Manufacture of structural metal products, tanks, reservoirs and steam generator

2511 การผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีโครงสร้างเป็นโลหะ Manufacture of structural metal products
2512 การผลิตถงัน ้าขนาดใหญ่  ท่ีเกบ็กกัน ้า  และภาชนะบรรจุท่ีท  าจากโลหะ Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal
2513 การผลิตเคร่ืองก าเนิดไอน ้า (ยกเวน้หมอ้น ้า (boiler) ส าหรับการท าความร้อนจากส่วนกลาง) Manufacture of steam generators (except central heating hot water boilers)

252 2520 การผลิตอาวธุและกระสุน Manufacture of weapons and ammunition
259 การผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะประดิษฐอ่ื์นๆ  และกิจกรรมการบริการงานโลหะ Manufacture of other fabricated metal products and metalworking services activities

2591 การผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะโดยวิธีการตี การกด การตอกพิมพ ์และการมว้นข้ึนรูปโลหะ  รวมถึง
กรรมวิธีโลหะผง

Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy 

2592 การตกแต่งและการเคลือบโลหะ  การกลึงกดัไสโลหะ Machining; treatment and coating of metals 
2593 การผลิตของใชช้นิดมีคม  เคร่ืองมือท่ีใชง้านดว้ยมือ  และเคร่ืองโลหะทัว่ไป Manufacture of cutlery, hand tools and general hardware
2594 การผลิตถงั  กระป๋อง  ถงักลมขนาดใหญ่   และภาชนะบรรจุท่ีคลา้ยกนัท่ีท าจากโลหะ Manufacture of pails, cans, drums and similar containers of metal
2595 การผลิตของท่ีท าจากลวด  โซ่  สปริง  สลกัเกลียว  และตะปูควง Manufacture of wire products, chain, springs and screw 
2599 การผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะประดิษฐอ่ื์นๆ   ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Manufacture of other fabricated metal products, n.e.c.

26 กำรผลติผลติภัณฑ์คอมพิวเตอร์  อเิลก็ทรอนิกส์  และอุปกรณ์ที่ใช้ในทำงทัศนศำสตร์ Manufacture of computers, electronic and optical products
261 2610 การผลิตช้ินส่วนและแผน่วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ Manufacture of electronic components and boards
262 2620 การผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง Manufacture of computers and peripheral equipment
263 2630 การผลิตอุปกรณ์ส่ือสาร Manufacture of communication equipment
264 2640 การผลิตเคร่ืองใชอิ้เลก็ทรอนิกส์ชนิดใชใ้นครัวเรือน Manufacture of consumer electronics
265 การผลิตเคร่ืองอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการวดั  การทดสอบ  การน าร่อง  และการควบคุม   รวมถึงนาฬิกา Manufacture of measuring, testing, navigating and control equipment, watches and clocks

2651 การผลิตเคร่ืองอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการวดั  การทดสอบ  การน าร่อง  และการควบคุม Manufacture of measuring, testing, navigating and control equipment
2652 การผลิตนาฬิกา Manufacture of watches and clocks

266 2660 การผลิตเคร่ืองฉายรังสี  เคร่ืองไฟฟ้าทางการแพทยแ์ละทางกายภาพบ าบดั Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment
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267 2670 การผลิตอุปกรณ์ท่ีใชใ้นทางทศันศาสตร์และอุปกรณ์ถ่ายภาพ Manufacture of optical instruments and photographic equipment
268 2680 การผลิตส่ือแม่เหลก็และส่ือเชิงแสง Manufacture of magnetic and optical media

27 กำรผลติอุปกรณ์ไฟฟ้ำ Manufacture of electrical equipment
271 2710 การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า หมอ้แปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control 

apparatus
272 2720 การผลิตแบตเตอร่ีและหมอ้สะสมไฟฟ้า Manufacture of batteries and accumulators
273 การผลิตสายไฟและอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า Manufacture of wiring and wiring devices

2731 การผลิตเคเบิลใยแกว้น าแสง Manufacture of fibre optic cables
2732 การผลิตสายไฟและเคเบิลอ่ืนๆ ชนิดใชใ้นทางอิเลก็ทรอนิกส์และไฟฟ้า Manufacture of other electronic and electric wires and cables
2733 การผลิตอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า Manufacture of wiring devices

274 2740 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับให้แสงสวา่ง Manufacture of electric lighting equipment
275 2750 การผลิตเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน Manufacture of domestic appliances
279 2790 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ Manufacture of other electrical equipment

28 กำรผลติเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือ  ซ่ึงมิได้จดัประเภทไว้ในที่อ่ืน Manufacture of machinery and equipment, n.e.c
281 การผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใชง้านทัว่ไป Manufacture of general-purpose machinery

2811 การผลิตเคร่ืองยนตแ์ละเคร่ืองกงัหนั (ยกเวน้ เคร่ืองยนตท่ี์ใชก้บัอากาศยาน ยานยนต ์และ 
จกัรยานยนต)์

Manufacture of engines and turbines (except aircraft, vehicle and cycle engines)

2812 การผลิตเคร่ืองอุปกรณ์ควบคุมก าลงัของไหล Manufacture of fluid power equipment
2813 การผลิตเคร่ืองสูบ  คอมเพรสเซอร์  กอ๊ก  และวาลว์อ่ืนๆ Manufacture of other pumps, compressors, taps and valves
2814 การผลิตตลบัลูกปืน  เกียร์  และอุปกรณ์ท่ีใชข้บัเคล่ือน Manufacture of bearings, gears, gearing and driving elements
2815 การผลิตเตาอบ  เตาเผา  และเคร่ืองพ่นหรือเคร่ืองฉีดเช้ือเพลิงของเตาเผา Manufacture of ovens, furnaces and furnace burners
2816 การผลิตเคร่ืองอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับยกและขนยา้ย Manufacture of lifting and handling equipment
2817 การผลิตเคร่ืองจกัรและเคร่ืองใชส้ านกังาน (ยกเวน้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง) Manufacture of office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment)
2818 การผลิตเคร่ืองมือท่ีใชง้านดว้ยมือชนิดใชก้  าลงัขบัเคล่ือน Manufacture of power-driven hand tools
2819 การผลิตเคร่ืองจกัรอ่ืนๆ ท่ีใชง้านทัว่ไป Manufacture of other general-purpose machinery

282 การผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นงานเฉพาะอยา่ง Manufacture of special-purpose machinery
2821 การผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการเกษตรและการป่าไม้ Manufacture of agricultural and forestry machinery
2822 การผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการข้ึนรูปโลหะและเคร่ืองมือกล Manufacture of metal forming machinery and machine tools
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2823 การผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นงานโลหะกรรม Manufacture of machinery for metallurgy
2824 การผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการท าเหมืองแร่  เหมืองหิน  และการก่อสร้าง Manufacture of machinery for mining, quarrying and construction
2825 การผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิตอาหาร  เคร่ืองด่ืม  และยาสูบ Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing
2826 การผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิตส่ิงทอ  เส้ือผา้  เคร่ืองแต่งกาย  และเคร่ืองหนงั Manufacture of machinery for textile, apparel and leather production
2829 การผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นงานเฉพาะอยา่งอ่ืนๆ Manufacture of other special purpose machinery

29 กำรผลติยำนยนต์  รถพ่วง  และรถกึ่งพ่วง Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers
291 2910 การผลิตยานยนต์ Manufacture of motor vehicles
292 2920 การผลิตตวัถงัยานยนต ์  การผลิตรถพ่วงและรถก่ึงพ่วง Manufacture of bodies(coachwork) for motor vehicles; manufacture of trailer and semitrailer
293 2930 การผลิตช้ินส่วนและอุปกรณ์เสริมส าหรับยานยนต์ Manufacture of parts and accessories for motor vehicles

30 กำรผลติอุปกรณ์ขนส่งอ่ืนๆ Manufacture of other transport equipment
301 การต่อเรือ Building of ships and boats

3011 การต่อเรือใหญ่และส่ิงก่อสร้างลอยน ้า Building of ships and floating structures
3012 การต่อเรือท่ีใชเ้พ่ือความส าราญและการกีฬา Building of pleasure and sporting boats

302 3020 การผลิตหวัรถจกัรและตูส้ าหรับขนส่งทางรถไฟและรถราง Manufacture of railway locomotives and rolling stock
303 3030 การผลิตอากาศยาน  ยานอวกาศ  และเคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวขอ้ง Manufacture of air and spacecraft and related machinery
304 3040 การผลิตยานยนตท์างการทหารเพ่ือใชใ้นการสู้รบ Manufacture of military fighting vehicles
309 การผลิตอุปกรณ์ขนส่ง  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Manufacture of transport equipment, n.e.c.

3091 การผลิตจกัรยานยนต์ Manufacture of motorcycles
3092 การผลิตรถจกัรยานและรถส าหรับคนพิการ Manufacture of bicycles and invalid carriages
3099 การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอ่ืนๆ  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Manufacture of other transport equipment, n.e.c

31 กำรผลติเฟอร์นิเจอร์ Manufacture of furniture
310 3100 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ Manufacture of furniture

32 กำรผลติผลติภัณฑ์อ่ืนๆ Other manufacturing
321 การผลิตเคร่ืองประดบัเพชรพลอย  เคร่ืองประดบัอญัมณี  และส่ิงของท่ีเก่ียวขอ้ง Manufacture of jewellery, bijouterie and related articles

3211 การผลิตเคร่ืองประดบัเพชรพลอยแทแ้ละส่ิงของท่ีเก่ียวขอ้ง Manufacture of jewellery and related articles
3212 การผลิตเคร่ืองประดบัเพชรพลอยเทียมและส่ิงของท่ีเก่ียวขอ้ง Manufacture of costume jewellery and related articles

322 3220 การผลิตเคร่ืองดนตรี Manufacture of musical instruments
323 3230 การผลิตเคร่ืองกีฬา Manufacture of sports goods
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324 3240 การผลิตเกมและของเล่น Manufacture of games and toys
325 3250 การผลิตเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในทางการแพทยแ์ละทางทนัตกรรม Manufacture of medical and dental instruments and supplies
329 3290 การผลิตผลิตภณัฑอ่ื์นๆ   ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Other manufacturing, n.e.c.

33 กำรซ่อมและกำรติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ Repair and installation of machinery and equipment
331 การซ่อมผลิตภณัฑโ์ลหะประดิษฐ ์  เคร่ืองจกัร  และอุปกรณ์ Repair of fabricated metal products, machinery and equipment

3311 การซ่อมผลิตภณัฑโ์ลหะประดิษฐ์ Repair of fabricated metal products
3312 การซ่อมเคร่ืองจกัร Repair of machinery
3313 การซ่อมอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นทางทศันศาสตร์ Repair of electronic and optical equipment
3314 การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า Repair of electrical equipment
3315 การซ่อมอุปกรณ์ขนส่ง (ยกเวน้ยานยนต์) Repair of transport equipment (except motor vehicles)
3319 การซ่อมอุปกรณ์อ่ืนๆ Repair of other equipment

332 3320 การติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ชนิดใชใ้นทางอุตสาหกรรม Installation of industrial machinery and equipment
D ไฟฟ้ำ  ก๊ำซ  ไอน ำ้  และระบบปรับอำกำศ Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35 ไฟฟ้ำ ก๊ำซ ไอน ำ้ และระบบปรับอำกำศ Electricity, gas, steam and air conditioning supply
351 3510 การผลิต การส่ง และการจ่ายไฟฟ้า Electric power generation, transmission and distribution
352 3520 การผลิตกา๊ซ  การจ่ายเช้ือเพลิงกา๊ซผา่นท่อหลกั Manufacture of gas; distribution of gaseous fuels through mains
353 3530 การจดัหาไอน ้าและระบบปรับอากาศ Steam and air conditioning supply

E กำรจดัหำน ำ้  กำรจดักำร  และกำรบ ำบัดน ำ้เสีย  ของเสีย  และส่ิงปฏิกลู Water supply; sewerage, waste management and remediation activities
36 360 3600 กำรเกบ็กกัน ำ้  กำรจดัหำน ำ้  และกำรจ่ำยน ำ้ Water collection, treatment and supply
37 370 3700 กำรจดักำรน ำ้เสีย Sewerage
38 กำรเกบ็รวบรวมของเสีย กำรบ ำบัดและกำรก ำจัดของเสียรวมถึงกำรน ำของเสียกลบัมำใช้ใหม่ Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

381 การเกบ็รวบรวมของเสีย Waste collection
3811 การเกบ็รวบรวมของเสียท่ีไม่เป็นอนัตราย Collection of non-hazardous waste
3812 การเกบ็รวบรวมของเสียท่ีเป็นอนัตราย Collection of hazardous waste

382 การบ าบดัและการก าจดัของเสีย Waste treatment and disposal
3821 การบ าบดัและการก าจดัของเสียท่ีไม่เป็นอนัตราย Treatment and disposal of non-hazardous waste
3822 การบ าบดัและการก าจดัของเสียท่ีเป็นอนัตราย Treatment and disposal of hazardous waste

383 3830 การน าวสัดุท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ Materials recovery
39 390 3900 กจิกรรมกำรบ ำบัดและบริกำรจดักำรของเสียอ่ืนๆ Remediation activities and other waste management services
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F กำรก่อสร้ำง Construction
41 410 4100 กำรก่อสร้ำงอำคำร Construction of buildings
42 งำนวศิวกรรมโยธำ Civil engineering

421 4210 การก่อสร้างถนนและทางรถไฟ Construction of roads and railways
422 4220 การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค Construction of utility projects
429 4290 การก่อสร้างโครงการวิศวกรรมโยธาอ่ืนๆ Construction of other civil engineering projects

43 งำนก่อสร้ำงเฉพำะทำง Specialized construction activities
431 การร้ือถอนและการเตรียมสถานท่ีก่อสร้าง Demolition and site preparation

4311 การร้ือถอน Demolition
4312 การเตรียมสถานท่ีก่อสร้าง Site preparation

432 กิจกรรมการติดตั้งไฟฟ้า  ระบบท่อ  และส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ Electrical, plumbing and other construction installation activities
4321 การติดตั้งระบบไฟฟ้า Electrical installation
4322 การติดตั้งระบบประปา  ระบบท าความร้อน  และระบบปรับอากาศ Plumbing, heat and air-conditioning installation
4329 การติดตั้งส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ Other construction installation

433 4330 การตกแต่งอาคารให้เสร็จสมบูรณ์ Building completion and finishing
439 4390 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะดา้นอ่ืนๆ Other specialized construction activities

G กำรขำยส่งและกำรขำยปลกี   กำรซ่อมยำนยนต์และจกัรยำนยนต์ Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
45 กำรขำยส่งและกำรขำยปลกี   กำรซ่อมยำนยนต์และจกัรยำนยนต์ Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

451 4510 การขายยานยนต์ Sale of motor vehicles
452 4520 การบ ารุงรักษาและซ่อมยานยนต์ Maintenance and repair of motor vehicles
453 4530 การขายช้ินส่วนและอุปกรณ์เสริมของยานยนต์ Sale of motor vehicle parts and accessories
454 4540 การขาย  การบ ารุงรักษาและซ่อมจกัรยานยนต ์ ช้ินส่วนและอุปกรณ์เสริมท่ีเก่ียวขอ้ง Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories

46 กำรขำยส่ง (ยกเว้นยำนยนต์และจกัรยำนยนต์) Wholesale trade (except of motor vehicles and motorcycles)
461 4610 การขายส่งโดยไดรั้บคา่ตอบแทนหรือตามสัญญาจา้ง Wholesale on a fee or contract basis
462 4620 การขายส่งวตัถุดิบทางการเกษตรและสัตวมี์ชีวิต Wholesale of agricultural raw materials and live animals
463 การขายส่งอาหาร  เคร่ืองด่ืม  และยาสูบ Wholesale of food, beverages and tobacco

4631 การขายส่งอาหาร Wholesale of food
4632 การขายส่งเคร่ืองด่ืมและยาสูบ Wholesale of beverages and tobacco
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464 การขายส่งของใชใ้นครัวเรือน Wholesale of household goods
4641 การขายส่งส่ิงทอ  เส้ือผา้  และรองเทา้ Wholesale of textiles, clothing and footwear
4642 การขายส่งเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ชนิดใชใ้นครัวเรือน Wholesale of electric household appliances and consumer electronics
4643 การขายส่งสินคา้วฒันธรรมและนนัทนาการ Wholesale of cultural and recreation goods
4644 การขายส่งสินคา้ทางเภสัชกรรมและทางการแพทย ์ เคร่ืองหอม  และเคร่ืองประทินโฉม Wholesale of pharmaceutical and medical goods, perfumeries and toilet preparations
4649 การขายส่งของใชใ้นครัวเรือนอ่ืนๆ Wholesale of other household goods

465 การขายส่งเคร่ืองจกัร  อุปกรณ์  และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ Wholesale of machinery, equipment and supplies
4651 การขายส่งคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ต่อพ่วง  และซอฟตแ์วร์ Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software
4652 การขายส่งอุปกรณ์และช้ินส่วนทางอิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts
4653 การขายส่งเคร่ืองจกัร  อุปกรณ์  และเคร่ืองใชท้างการเกษตร Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies
4659 การขายส่งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์อ่ืนๆ Wholesale of other machinery and equipment

466 การขายส่งสินคา้เฉพาะประเภทอ่ืนๆ Other specialized wholesale
4661 การขายส่งเช้ือเพลิงแขง็  เช้ือเพลิงเหลว  และเช้ือเพลิงกา๊ซ  รวมถึงผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products
4662 การขายส่งโลหะและสินแร่โลหะ Wholesale of metals and metal ores
4663 การขายส่งวสัดุก่อสร้าง เคร่ืองโลหะ เคร่ืองอุปกรณ์และวสัดุส าหรับระบบท่อและระบบท าความ

ร้อน
Wholesale of construction materials, hardware, plumbing and heating equipment and supplies

4669 การขายส่งของเสียและเศษวสัดุ  และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Wholesale of waste and scrap and other products, n.e.c.
469 4690 การขายส่งสินคา้ทัว่ไป Non-specialized wholesale trade

47 กำรขำยปลกี (ยกเว้นยำนยนต์และจกัรยำนยนต์) Retail trade (except of motor vehicles and motorcycles)
471 ร้านขายปลีกสินคา้ทัว่ไป Retail sale in non-specialized stores

4711 ร้านขายปลีกอาหาร  เคร่ืองด่ืม  หรือยาสูบ  เป็นสินคา้หลกั Retail sale in non-specialized stores with food, beverages or tobacco predominating
4719 ร้านขายปลีกสินคา้ทัว่ไปอ่ืนๆ Other retail sale in non-specialized stores

472 ร้านขายปลีกอาหาร เคร่ืองด่ืม และยาสูบ Retail sale of food, beverages and tobacco in specialized stores
4721 ร้านขายปลีกอาหาร Retail sale of food in specialized stores
4722 ร้านขายปลีกเคร่ืองด่ืม Retail sale of beverages in specialized stores
4723 ร้านขายปลีกผลิตภณัฑย์าสูบ Retail sale of tobacco products in specialized stores

473 4730 ร้านขายปลีกเช้ือเพลิงยานยนต์ Retail sale of automotive fuel in specialized stores
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474 ร้านขายปลีกอุปกรณ์สารสนเทศและอุปกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคม Retail sale of information and communications equipment in specialized stores
4741 ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ต่อพ่วง  ซอฟตแ์วร์  และอุปกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคม Retail sale of computers, peripheral units, software and telecommunications equipment in 

specialized stores
4742 ร้านขายปลีกอุปกรณ์ภาพและเสียง Retail sale of audio and video equipment in specialized stores

475 ร้านขายปลีกอุปกรณ์อ่ืนๆ ชนิดใชใ้นครัวเรือน Retail sale of other household equipment in specialized stores
4751 ร้านขายปลีกส่ิงทอ Retail sale of textiles in specialized stores
4752 ร้านขายปลีกเคร่ืองโลหะ  สี  และกระจก Retail sale of hardware, paints and glass in specialized stores
4753 ร้านขายปลีกพรม  ส่ิงปูพ้ืน  วสัดุปิดผนงัและปูพ้ืน Retail sale of carpets, rugs, wall and floor coverings in specialized stores
4759 ร้านขายปลีกเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับให้แสงสวา่ง และของใชอ่ื้นๆ ใน

ครัวเรือน
Retail sale of electrical household appliances, furniture, lighting equipment and other household 
articles in specialized stores

476 ร้านขายปลีกสินคา้วฒันธรรมและนนัทนาการ Retail sale of cultural and recreation goods in specialized stores
4761 ร้านขายปลีกหนงัสือ  หนงัสือพิมพ ์ และเคร่ืองเขียน Retail sale of books, newspapers and stationary in specialized stores
4762 ร้านขายปลีกส่ือบนัทึกเสียงและภาพ Retail sale of music and video recordings in specialized stores
4763 ร้านขายปลีกเคร่ืองกีฬา Retail sale of sporting equipment in specialized stores
4764 ร้านขายปลีกเกมและของเล่น Retail sale of games and toys in specialized stores
4769 ร้านขายปลีกสินคา้อ่ืนๆ ดา้นวฒันธรรมและนนัทนาการ Retail sale of other cultural and recreation goods in specialized stores

477 ร้านขายปลีกสินคา้ประเภทอ่ืนๆ Retail sale of other goods in specialized stores
4771 ร้านขายปลีกเส้ือผา้  รองเทา้  และเคร่ืองหนงั Retail sale of clothing, footwear and leather articles in specialized stores
4772 ร้านขายปลีกสินคา้ทางเภสัชกรรมและเวชภณัฑ ์ เคร่ืองหอม  และเคร่ืองประทินโฉม Retail sale of pharmaceutical and medical goods, perfumeries and toilet preparation in specialized 

stores
4773 ร้านขายปลีกสินคา้ใหม่อ่ืนๆ Other retail sale of new goods in specialized stores
4774 ร้านขายปลีกสินคา้ใชแ้ลว้ Retail sale of second-hand goods

478 การขายปลีกบนแผงลอยและตลาด Retail sale via stalls and markets
4781 การขายปลีกอาหาร  เคร่ืองด่ืม  และผลิตภณัฑย์าสูบ  บนแผงลอยและตลาด Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products
4782 การขายปลีกสินคา้ส่ิงทอ  เส้ือผา้  รองเทา้  และเคร่ืองหนงั  บนแผงลอยและตลาด Retail sale via stalls and markets of textiles, clothing, footwear and leather articles 
4789 การขายปลีกสินคา้อ่ืนๆ บนแผงลอยและตลาด Retail sale via stalls and markets of other goods

479 การขายปลีกโดยไม่มีร้าน Retail trade not in stores, stalls or markets
4791 การขายปลีกโดยการรับสัง่สินคา้ทางไปรษณีย ์ โทรทศัน์  วิทย ุ โทรศพัท ์ และทางอินเตอร์เนต Retail sale via mail order houses or via internet
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4799 การขายปลีกโดยไม่มีร้านดว้ยวิธีอ่ืนๆ Other retail sale not in stores, stalls or markets
H กำรขนส่งและสถำนที่เกบ็สินค้ำ Transportation and storage

49 กำรขนส่งทำงบกและกำรขนส่งทำงท่อล ำเลยีง Land transport and transport via pipelines
491 การขนส่งทางรถไฟ Transport via railways

4911 การขนส่งผูโ้ดยสารทางรถไฟระหวา่งเมือง Passenger rail transport, interurban
4912 การขนส่งสินคา้ทางรถไฟ Freight rail transport

492 4920 การขนส่งผูโ้ดยสารทางรถโดยสารประจ าทาง Transport via buses
493 การขนส่งทางบกอ่ืนๆ Other land transport

4931 การขนส่งผูโ้ดยสารในเขตเมืองและปริมณฑล (ยกเวน้ทางรถโดยสารประจ าทาง) Urban and suburban passenger land transport (except via buses)
4932 การขนส่งผูโ้ดยสารทางบกอ่ืนๆ Other passenger land transport
4933 การขนส่งสินคา้ทางถนน Freight transport by road

494 4940 การขนส่งทางท่อล าเลียง Transport via pipeline
50 กำรขนส่งทำงน ำ้ Water transport

501 การขนส่งทางทะเลและตามแนวชายฝ่ังทะเล Sea and coastal water transport
5011 การขนส่งผูโ้ดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝ่ังทะเล Sea and coastal passenger water transport
5012 การขนส่งสินคา้ทางทะเลและตามแนวชายฝ่ังทะเล Sea and coastal freight water transport

502 การขนส่งทางน ้าภายในประเทศ Inland water transport
5021 การขนส่งผูโ้ดยสารทางน ้าภายในประเทศ Inland passenger water transport
5022 การขนส่งสินคา้ทางน ้าภายในประเทศ Inland freight water transport

51 กำรขนส่งทำงอำกำศ Air transport
511 5110 การขนส่งผูโ้ดยสารทางอากาศ Passenger air transport
512 5120 การขนส่งสินคา้ทางอากาศ Freight air transport

52 กจิกรรมคลงัสินค้ำและกจิกรรมที่สนับสนุนกำรขนส่ง Warehousing and support activities for transportation
521 5210 กิจกรรมคลงัสินคา้และการจดัเกบ็สินคา้ Warehousing and storage activities
522 กิจกรรมท่ีสนบัสนุนการขนส่ง Support activities for transportation

5221 กิจกรรมบริการท่ีสนบัสนุนการขนส่งทางบก Service activities incidental to land transportation
5222 กิจกรรมบริการท่ีสนบัสนุนการขนส่งทางน ้า Service activities incidental to water transportation
5223 กิจกรรมบริการท่ีสนบัสนุนการขนส่งทางอากาศ Service activities incidental to air transportation
5224 การขนถ่ายสินคา้ Cargo handling
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5229 กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสนบัสนุนการขนส่ง Other transportation support activities
53 กจิกรรมไปรษณย์ีและกำรรับส่งพัสดุภัณฑ์ Postal and courier activities

531 5310 กิจกรรมไปรษณียแ์ละการรับส่งพสัดุภณัฑข์องรัฐ Postal activities
532 5320 กิจกรรมไปรษณียแ์ละการรับส่งพสัดุภณัฑท่ี์มิใช่ของรัฐ Courier activities

I ที่พักแรมและบริกำรด้ำนอำหำร Accommodation and food service activities
55 ที่พักแรม Accommodation

551 5510 ท่ีพกัแรมระยะสั้น Short term accommodation activities
552 5520 ลานตั้งคา่ยพกัแรม  ท่ีจอดรถพ่วง  และท่ีตั้งท่ีพกัแบบเคล่ือนท่ี Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks
559 5590 ท่ีพกัแรมประเภทอ่ืนๆ Other accommodation

56 กำรบริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืม Food and beverage service activities
561 5610 การบริการอาหาร Restaurants and mobile food service activities
562 การบริการจดัเล้ียงนอกสถานท่ีและการบริการอาหารประเภทอ่ืนๆ Event catering and other food service activities

5621 การบริการจดัเล้ียงนอกสถานท่ี Event catering
5629 การบริการอาหารประเภทอ่ืนๆ Other food service activities

563 5630 การบริการเคร่ืองด่ืม Beverage serving activities
J ข้อมูลข่ำวสำรและกำรส่ือสำร Information and communication

58 กำรจดัพิมพ์จ ำหน่ำยหรือเผยแพร่ Publishing activities
581 การจดัพิมพจ์  าหน่ายหรือเผยแพร่หนงัสือ  นิตยสาร  และงานอ่ืนๆ Publishing of books, periodicals and other publishing activities

5811 การจดัพิมพจ์  าหน่ายหรือเผยแพร่หนงัสือ Book publishing
5812 การจดัพิมพจ์  าหน่ายหรือเผยแพร่นามานุกรมและรายการช่ือ-ท่ีอยูท่างไปรษณีย์ Publishing of directories and mailing lists
5813 การจดัพิมพจ์  าหน่ายหรือเผยแพร่หนงัสือพิมพ ์ วารสาร  และนิตยสาร Publishing of newspapers, journals and periodicals
5819 การจดัพิมพจ์  าหน่ายหรือเผยแพร่งานอ่ืนๆ Other publishing activities

582 5820 การจดัท าซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูป Software publishing
59 กำรผลติภำพยนตร์ วดีทิัศน์ และรำยกำรโทรทัศน์  กำรบันทึกเสียงลงบนส่ือ  และกำรจดัพิมพ์

จ ำหน่ำยหรือเผยแพร่ดนตรี

Motion picture, video and television programme production, sound recording and music 

publishing activities
591 กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์  วีดิทศัน์  และรายการโทรทศัน์ Motion picture, video and television programme activities

5911 การผลิตภาพยนตร์  วีดิทศัน์  และรายการโทรทศัน์ Motion picture, video and television programme production activities
5912 กิจกรรมภายหลงัการผลิตภาพยนตร์  วิดีทศัน์  และรายการโทรทศัน์ Motion picture, video and television programme post-production activities
5913 การเผยแพร่ภาพยนตร์  วีดิทศัน์  และรายการโทรทศัน์ Motion picture, video and television programme distribution activities
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5914 การฉายภาพยนตร์ Motion picture projection activities
592 5920 การบนัทึกเสียงลงบนส่ือและการจดัพิมพจ์  าหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี Sound recording and music publishing activities

60 กำรจดัผังรำยกำรและกำรแพร่ภำพกระจำยเสียง Programming and broadcasting activities
601 6010 การออกอากาศทางวิทยกุระจายเสียง Radio broadcasting 
602 6020 การจดัผงัรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียงทางโทรทศัน์ Television programming and broadcasting activities

61 กำรโทรคมนำคม Telecommunications
611 6110 การโทรคมนาคมแบบใชส้าย Wired telecommunications activities
612 6120 การโทรคมนาคมแบบไร้สาย Wireless telecommunications activities
613 6130 การโทรคมนาคมผา่นดาวเทียม Satellite telecommunications activities
619 6190 การโทรคมนาคมอ่ืนๆ Other telecommunications activities

62 กำรจดัท ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์  กำรให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์  และกจิกรรมที่เกี่ยวข้อง Computer programming, consultancy and related activities

620 การจดัท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์  การให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์  และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง Computer programming, consultancy and related activities
6201 การจดัท าโปรแกรม คอมพิวเตอร์ตามวตัถุประสงคข์องผูใ้ช้ Computer programming activities
6202 การให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และการจดัการส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นคอมพิวเตอร์ Computer consultancy and computer facilities management activities
6209 การบริการเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ Other information technology and computer services activities

63 กำรบริกำรสำรสนเทศ Information service activities
631 การประมวลผลขอ้มูล การจดัการและการให้เช่าพ้ืนท่ีบนเคร่ืองแม่ขา่ย และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  

รวมถึงเวบท่า
Data processing, hosting and related activities; web portals

6311 การประมวลผลขอ้มูล  การจดัการและการให้เช่าพ้ืนท่ีบนเคร่ืองแม่ขา่ย  และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง Data processing, hosting and related activities
6312 เวบท่า Web portals

639 การบริการสารสนเทศอ่ืนๆ Other information service activities
6391 กิจกรรมส านกัขา่ว News agency activities
6399 การบริการสารสนเทศอ่ืนๆ ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Other information service activities, n.e.c
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K กจิกรรมทำงกำรเงนิและกำรประกนัภัย Financial and insurance activities
64 กจิกรรมบริกำรทำงกำรเงนิ (ยกเว้นกำรประกนัภัยและกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ) Financial service activities (except insurance and pension funding)

641 ตวักลางทางเงินตรา Monetary intermediation
6411 ธนาคารกลาง Central banking
6419 ตวักลางทางเงินตราอ่ืนๆ Other monetary intermediation

642 6420 กิจกรรมของบริษทัโฮลด้ิง Activities of holding companies
643 6430 ทรัสต ์ กองทุน  และกิจกรรมทางการเงินอ่ืนๆ ท่ีคลา้ยกนั Trusts, funds and similar financial entities
649 กิจกรรมบริการทางการเงินอ่ืนๆ  (ยกเวน้การประกนัภยัและกองทุนบ าเหน็จบ านาญ) Other financial service activities (except insurance and pension funding activities)

6491 สัญญาเช่าทางการเงิน Financial leasing
6492 การให้สินเช่ือประเภทอ่ืนๆ Other credit granting
6499 กิจกรรมบริการทางการเงินอ่ืนๆ (ยกเวน้การประกนัภยัและกองทุนบ าเหน็จบ านาญ) ซ่ึงมิไดจ้ดั

ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน
Other financial service activities (except insurance and pension funding activities) n.e.c.

65 กำรประกนัภัย กำรประกนัภัยต่อ และกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ (ยกเว้นกำรประกนัสังคมภำค

บังคบั)

Insurance, reinsurance and pension funding (except compulsory social security)

651 การประกนัภยั Insurance
6511 การประกนัชีวิต Life insurance
6512 การประกนัวินาศภยั Non-life insurance

652 6520 การประกนัภยัต่อ Reinsurance
653 6530 กองทุนบ าเหน็จบ านาญ Pension funding

66 กจิกรรมสนับสนุนกำรบริกำรทำงกำรเงนิและกำรประกนัภัย Activities auxiliary to financial service and insurance activities
661 กิจกรรมสนบัสนุนการบริการทางการเงิน (ยกเวน้การประกนัภยัและกองทุนบ าเหน็จบ านาญ) Activities auxiliary to financial service activities  (except insurance and pension funding)

6611 การบริหารงานดา้นตลาดการเงิน Administration of financial markets
6612 กิจกรรมนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ Security and commodity contracts brokerage
6619 กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสนบัสนุนการบริการทางการเงิน Other activities auxiliary to financial service activities

662 กิจกรรมสนบัสนุนการประกนัภยัและกองทุนบ าเหน็จบ านาญ Activities auxiliary to insurance and pension funding
6621 การประเมินความเส่ียงภยัและมูลคา่ความเสียหาย Risk and damage evaluation
6622 กิจกรรมของตวัแทนและนายหน้าประกนัภยั Activities of insurance agents and brokers
6629 กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสนบัสนุนการประกนัภยัและกองทุนบ าเหน็จบ านาญ Other activities auxiliary to insurance and pension funding
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663 6630 การจดัการกองทุน Fund management activities
L กจิกรรมอสังหำริมทรัพย์ Real estate activities

68 กจิกรรมอสังหำริมทรัพย์ Real estate activities
681 6810 กิจกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นของตนเองหรือเช่าจากผูอ่ื้น Real estate activities with own or leased property
682 6820 กิจกรรมอสังหาริมทรัพย ์ โดยไดรั้บคา่ตอบแทนหรือตามสัญญาจา้ง Real estate activities on a fee or contract basis

M กจิกรรมทำงวชิำชีพ  วทิยำศำสตร์  และเทคนิค Professional, scientific and technical activities
69 กจิกรรมทำงกฎหมำยและกำรบัญชี Legal and accounting activities

691 6910 กิจกรรมทางกฎหมาย Legal activities
692 6920 กิจกรรมการบญัชี  การท าบญัชี  และการตรวจสอบบญัชี  การให้ค  าปรึกษาดา้นภาษี Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy

70 กจิกรรมของส ำนักงำนใหญ่และกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจดักำร Activities of head offices; management consultancy activities
701 7010 กิจกรรมของส านกังานใหญ่ Activities of head offices
702 7020 การบริการให้ค  าปรึกษาดา้นการบริหารจดัการ Management consultancy activities

71 กจิกรรมด้ำนสถำปัตยกรรมและวศิวกรรม  รวมถงึกำรทดสอบและกำรวเิครำะห์ทำงเทคนิค Architectural and engineering activities; technical testing and analysis
711 7110 กิจกรรมดา้นสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  และการให้ค  าปรึกษาดา้นเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้ง Architectural and engineering activities and related technical consultancy
712 7120 การทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิค Technical testing and analysis

72 กำรวจิยัและพัฒนำเชิงวทิยำศำสตร์ Scientific research and development
721 7210 การวิจยัและพฒันาเชิงทดลองดา้นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิศวกรรม Research and experimental development on natural sciences and engineering
722 7220 การวิจยัและพฒันาเชิงทดลองดา้นสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ Research and experimental development on social sciences and humanities

73 กำรโฆษณำและกำรวจิยัตลำด Advertising and market research
731 7310 การโฆษณา Advertising
732 7320 การวิจยัตลาดและการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน Market research and public opinion polling

74 กจิกรรมทำงวชิำชีพ  วทิยำศำสตร์  และเทคนิคอ่ืนๆ Other professional, scientific and technical activities
741 7410 กิจกรรมการออกแบบเฉพาะดา้น Specialized design activities
742 7420 กิจกรรมการถ่ายภาพ Photographic activities
749 7490 กิจกรรมทางวิชาชีพ  วิทยาศาสตร์  และเทคนิคอ่ืนๆ  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Other professional, scientific and technical activities n.e.c.

75 750 7500 กำรบริกำรรักษำสัตว์ Veterinary activities
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N กจิกรรมกำรบริหำรและกำรบริกำรสนับสนุน Administrative and support service activities
77 กจิกรรมกำรให้เช่ำ Rental and leasing activities

771 7710 การให้เช่ายานยนต์ Renting and leasing of motor vehicles
772 การให้เช่าของใชส่้วนบุคคลและของใชใ้นครัวเรือน Renting and leasing of personal and household goods

7721 การให้เช่าเคร่ืองอุปกรณ์เพ่ือการนนัทนาการและการกีฬา Renting and leasing of recreational and sports goods
7722 การให้เช่าส่ือบนัทึกเสียงและภาพ Renting of video tapes and disks
7729 การให้เช่าของใชส่้วนบุคคลและของใชใ้นครัวเรือนอ่ืนๆ Renting and leasing of other personal and household goods

773 7730 การให้เช่าเคร่ืองจกัร  อุปกรณ์  และสินคา้ท่ีจบัตอ้งไดอ่ื้นๆ Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods
774 7740 สัญญาเช่าด าเนินงานผลิตภณัฑท่ี์มีทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือผลิตภณัฑท่ี์คลา้ยกนั (ยกเวน้งานท่ีมี

ลิขสิทธ์ิ)
Leasing of intellectual property and similar products (except copyrighted works)

78 กจิกรรมกำรจ้ำงงำน Employment activities
781 7810 กิจกรรมของส านกังานหรือตวัแทนจดัหางาน Activities of employment placement agencies
782 7820 กิจกรรมของส านกังานหรือตวัแทนจดัหางานชัว่คราว Temporary employment agency activities
783 7830 กิจกรรมการจดัหาทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ Other human resources provision

79 กจิกรรมของตัวแทนธุรกจิท่องเที่ยว กำรจดัน ำเที่ยว กำรบริกำรส ำรอง และกจิกรรมที่เกี่ยวข้อง Travel agency, tour operator, reservation service and related activities

791 กิจกรรมของตวัแทนธุรกิจท่องเท่ียวและการจดัน าเท่ียว Travel agency and tour operator activities
7911 กิจกรรมของตวัแทนธุรกิจท่องเท่ียว Travel agency activities
7912 กิจกรรมการจดัน าเท่ียว Tour operator activities

799 7990 กิจกรรมบริการส ารองอ่ืนๆ และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง Other reservation service and related activities
80 กำรบริกำรรักษำควำมปลอดภัยและกำรสืบสวน Security and investigation activities

801 8010 การบริการรักษาความปลอดภยัส่วนบุคคล Private security activities
802 8020 การบริการระบบรักษาความปลอดภยั Security systems service activities
803 8030 กิจกรรมการสืบสวน Investigation activities

81 กจิกรรมกำรบริกำรส ำหรับอำคำรและภูมิทัศน์ Services to buildings and landscape activities
811 8110 กิจกรรมสนบัสนุนการอ านวยความสะดวกแบบเบ็ดเสร็จ Combined facilities support activities
812 การบริการท าความสะอาด Cleaning activities

8121 การบริการท าความสะอาดทัว่ไปส าหรับอาคาร General cleaning of buildings
8129 การบริการท าความสะอาดส าหรับอาคารและอุตสาหกรรมอ่ืนๆ Other building and industrial cleaning activities
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813 8130 การบริการดูแลและบ ารุงรักษาภูมิทศัน์ Landscape care and maintenance service activities
82 กำรบริกำรด้ำนกำรบริหำรและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน และกจิกรรมอ่ืนๆ ที่

สนับสนุนทำงธุรกจิ

Office administrative, office support and other business support activities

821 การบริการดา้นการบริหารและสนบัสนุนการด าเนินงานของส านกังาน Office administrative and support activities
8211 การบริการดา้นการบริหารส านกังานแบบเบ็ดเสร็จ Combined office administrative service activities
8219 การถ่ายเอกสาร การเตรียมเอกสาร และกิจกรรมเฉพาะดา้นอ่ืนๆ ท่ีสนบัสนุนการด าเนินงาน

ส านกังาน
Photocopying, document preparation and other specialized office support activities

822 8220 กิจกรรมศนูยบ์ริการลูกคา้ทางโทรศพัท์ Activities of call centres
823 8230 การจดัการประชุมและการแสดงสินคา้ Organization of conventions and trade shows
829 กิจกรรมบริการสนบัสนุนทางธุรกิจ  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Business support service activities n.e.c.

8291 กิจกรรมของตวัแทนจดัเกบ็เงินและการบริการขอ้มูลเครดิต Activities of collection agencies and credit bureaus
8292 กิจกรรมการบรรจุหีบห่อ Packaging activities
8299 กิจกรรมการบริการอ่ืนๆ ท่ีสนบัสนุนทางธุรกิจ  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Other business support service activities n.e.c.

O กำรบริหำรรำชกำร  กำรป้องกนัประเทศ  และกำรประกนัสังคมภำคบังคบั Public administration and defence; compulsory social security
84 กำรบริหำรรำชกำร  กำรป้องกนัประเทศ  และกำรประกนัสังคมภำคบังคบั Public administration and defence; compulsory social security

841 การบริหารราชการและนโยบายทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน Administration of the State and the economic and social policy of the community
8411 กิจกรรมการบริหารราชการทัว่ไป General public administration activities
8412 การก าหนดกฎเกณฑเ์ก่ียวกบักิจกรรมการให้บริการดา้นสุขภาพ การศึกษา วฒันธรรม  และการ

บริการทางสังคมอ่ืนๆ (ยกเวน้การประกนัสังคม)
Regulation of the activities of providing health care, education, cultural services and other social 
services (excluding social security)

8413 การก าหนดกฎเกณฑแ์ละการสนบัสนุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานทางธุรกิจ Regulation of and contribution to more efficient operation of businesses
842 การให้บริการแก่สังคมโดยรวม Provision of services to the community as a whole

8421 การต่างประเทศ Foreign affairs
8422 กิจกรรมการป้องกนัประเทศ Defence activities
8423 กิจกรรมการดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัของประชาชน Public order and safety activities

843 8430 การประกนัสังคมภาคบงัคบั Compulsory social security activities
P กำรศึกษำ Education

85 กำรศึกษำ Education
851 8510 การศึกษาระดบัประถมศึกษา Primary education
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852 การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา Secondary education
8521 การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาประเภทสามญัศึกษา General secondary education
8522 การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาประเภทอาชีวศึกษา Technical and vocational secondary education

853 8530 การศึกษาระดบัอุดมศึกษา Higher education
854 การศึกษาประเภทอ่ืนๆ Other education

8541 การศึกษาดา้นกีฬาและนนัทนาการ Sports and recreation education
8542 การศึกษาดา้นวฒันธรรม Cultural education
8549 การศึกษาประเภทอ่ืนๆ  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Other education, n.e.c.

855 8550 การบริการท่ีสนบัสนุนการศึกษา Educational support activities
856 8560 การศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา Pre-primary education

Q กจิกรรมด้ำนสุขภำพและงำนสังคมสงเครำะห์ Human health and social work activities
86 กจิกรรมด้ำนสุขภำพมนุษย์ Human health activities

861 8610 กิจกรรมโรงพยาบาล Hospital activities
862 8620 กิจกรรมทางการแพทยแ์ละทนัตกรรม Medical and dental practice activities
869 8690 กิจกรรมอ่ืนๆ ดา้นสุขภาพมนุษย์ Other human health activities

87 กจิกรรมกำรให้กำรดูแลที่ให้ที่พัก Residential care activities
871 8710 สถานบริการดา้นการพยาบาลท่ีให้ท่ีพกั Residential nursing care facilities
872 8720 กิจกรรมการให้การดูแลท่ีให้ท่ีพกัแก่ผูพิ้การทางสติปัญญา  ผูมี้ปัญหาสุขภาพจิต  และผูติ้ดยาเสพ

ติด
Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse

873 8730 กิจกรรมการให้การดูแลท่ีให้ท่ีพกัแก่ผูสู้งอายแุละผูพิ้การ Residential care activities for the elderly and disabled
879 8790 กิจกรรมการให้การดูแลท่ีให้ท่ีพกัแก่บุคคลอ่ืนๆ Other residential care activities

88 กจิกรรมสังคมสงเครำะห์ที่ไม่ให้ที่พัก Social work activities without accommodation
881 8810 กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ท่ีไม่ให้ท่ีพกัแก่ผูสู้งอายแุละผูพิ้การ Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
889 8890 กิจกรรมสังคมสงเคราะห์อ่ืนๆ ท่ีไม่ให้ท่ีพกั Other social work activities without accommodation

R ศิลปะ  ควำมบันเทิง  และนันทนำกำร Arts, entertainment and recreation
90 900 9000 กจิกรรมกำรสร้ำงสรรค์ศิลปะและควำมบันเทิง Creative, arts and entertainment activities
91 910 กจิกรรมห้องสมุด  หอจดหมำยเหตุ  พิพิธภัณฑสถำน  และกจิกรรมทำงวฒันธรรมอ่ืนๆ Libraries, archives, museums and other cultural activities

9101 กิจกรรมห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ Libraries and archives activities
9102 กิจกรรมพิพิธภณัฑแ์ละการด าเนินงานเก่ียวกบัโบราณสถานและอาคารทางประวติัศาสตร์ Museums activities and operation of historical sites and buildings
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9103 กิจกรรมสวนพฤกษชาติและสวนสัตว ์และการอนุรักษธ์รรมชาติ Botanical and zoological gardens and nature reserves activities
92 920 9200 กจิกรรมกำรพนันและกำรเส่ียงโชค Gambling and betting activities
93 กจิกรรมด้ำนกำรกฬีำ  ควำมบันเทิง  และกำรนันทนำกำร Sports activities and amusement and recreation activities

931 กิจกรรมดา้นการกีฬา Sports activities
9311 การด าเนินงานเก่ียวกบัส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นการกีฬา Operation of sports facilities
9312 กิจกรรมสโมสรกีฬา Activities of sports clubs
9319 กิจกรรมอ่ืนๆ ดา้นการกีฬา Other sports activities

932 กิจกรรมดา้นความบนัเทิงและการนนัทนาการอ่ืนๆ Other amusement and recreation activities
9321 กิจกรรมสวนสนุกและธีมปาร์ค Activities of amusement parks and theme parks
9329 กิจกรรมดา้นความบนัเทิงและการนนัทนาการอ่ืนๆ ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Other amusement and recreation activities n.e.c.

S กจิกรรมบริกำรด้ำนอ่ืนๆ Other service activities
94 กจิกรรมองค์กำรสมำชิก Activities of membership organizations

941 กิจกรรมองคก์ารทางธุรกิจ  องคก์ารนายจา้ง  และองคก์ารทางวิชาชีพ Activities of business, employers and professional membership organizations
9411 กิจกรรมองคก์ารทางธุรกิจและองคก์ารนายจา้ง Activities of business and employers membership organizations
9412 กิจกรรมองคก์ารทางวิชาชีพ Activities of professional membership organizations

942 9420 กิจกรรมสหภาพแรงงาน Activities of trade unions
949 กิจกรรมองคก์ารสมาชิกอ่ืนๆ Activities of other membership organizations

9491 กิจกรรมองคก์ารทางศาสนา Activities of religious organizations
9492 กิจกรรมองคก์ารทางการเมือง Activities of political organizations
9499 กิจกรรมองคก์ารสมาชิกอ่ืนๆ   ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Activities of other membership organizations, n.e.c.

95 กำรซ่อมคอมพิวเตอร์และของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน Repair of computers and personal and household goods
951 การซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคม Repair of computers and communication equipment

9511 การซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง Repair of computers and peripheral equipment
9512 การซ่อมอุปกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคม Repair of communication equipment

952 การซ่อมของใชส่้วนบุคคลและของใชใ้นครัวเรือน Repair of personal and household goods
9521 การซ่อมเคร่ืองใชอิ้เลก็ทรอนิกส์ในครัวเรือน Repair of consumer electronics
9522 การซ่อมเคร่ืองใชใ้นครัวเรือนและอุปกรณ์ส าหรับบา้นและสวน Repair of household appliances and home and garden equipment
9523 การซ่อมรองเทา้และเคร่ืองหนงั Repair of footwear and leather goods
9524 การซ่อมเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบา้น Repair of furniture and home furnishings
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9529 การซ่อมของใชส่้วนบุคคลและของใชใ้นครัวเรือนอ่ืนๆ Repair of other personal and household goods
96 กจิกรรมบริกำรส่วนบุคคลอ่ืนๆ Other personal service activities

961 9610 กิจกรรมบริการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเวน้กิจกรรมดา้นการกีฬา) Personal services for wellness (except sport activities)
962 9620 การบริการซกัรีดและซกัแห้ง Washing and (dry-) cleaning of textile and fur products
963 9630 กิจกรรมบริการส่วนบุคคลอ่ืนๆ  ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน Other personal service activities n.e.c.

T กจิกรรมกำรจ้ำงงำนในครัวเรือนส่วนบุคคล กจิกรรมกำรผลติสินค้ำและบริกำรที่ท ำขึน้เองเพ่ือใช้

ใน ครัวเรือน  ซ่ึงไม่สำมำรถจ ำแนกกจิกรรมได้อย่ำงชัดเจน
Activities of households as employers; undifferentiated goods- and services-producing 

activities of households for own use
97 970 9700 กจิกรรมกำรจ้ำงงำนในครัวเรือนส่วนบุคคล Activities of households as employers of domestic personnel
98 กจิกรรมกำรผลติสินค้ำและบริกำรที่ท ำขึน้เองเพ่ือใช้ในครัวเรือน ซ่ึงไม่สำมำรถจ ำแนกกจิกรรม

ได้อย่ำงชัดเจน

Undifferentiated goods- and services-producing activities of private households for own use

981 9810 กิจกรรมการผลิตสินคา้เพ่ือใชใ้นครัวเรือน  ซ่ึงไม่สามารถจ าแนกกิจกรรมไดอ้ยา่งชดัเจน Undifferentiated goods-producing activities of private households for own use
982 9820 กิจกรรมการบริการเพ่ือใชใ้นครัวเรือน  ซ่ึงไม่สามารถจ าแนกกิจกรรมไดอ้ยา่งชดัเจน Undifferentiated service-producing activities of private households for own use

U กจิกรรมขององค์กำรระหว่ำงประเทศและภำคสีมำชิก Activities of extraterritorial organizations and bodies
99 990 9900 กจิกรรมขององค์กำรระหว่ำงประเทศและภำคสีมำชิก Activities of extraterritorial organizations and bodies
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