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FIELD

FIELD

LENGTH

NAME OF BYTES

ก.สถานทีต่ ้งั ของครัวเรื อน
ภาค

Location of sample household
Region

IDEN
REG

1

จังหวัด
เขตการปกครอง

Changwat
Administrative Area

CWT
AREA

2
1

ข. ผลการสัมภาษณ์ ครัวเรื อน

Enumeration result

ENU

1

ลาดับที่ครัวเรื อนใหม่

New Household Number

new_hh_no

5

POSSIBLE CODE & MEANING

1- Bangkok Metropolis
2- Central (Exclude 1)
3- North
4- Northeast
5- South
(see region & changwat codes in Appendix A)
1- Municipal areas
2- Non- Municipal areas
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
00001-99999
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สรุปข้อมูลครัวเรื อน
RECORD ที่ 01
SUB-RECORD ที่ 01

LENGTH

POSSIBLE CODE & MEANING

NAME OF BYTES

SUMMARY OF HOUSEHOLD
INFORMATION
RECORD NO. 01
SUB- RECORD NO. 01

REC
SUB

ข้ อถามเพิม่ เกีย่ วกับการประสบภัยนา้ ท่ วม
การประสบภาวะน้ าท่วมภายในตัวบ้าน/
ที่พกั อาศัย (ไม่รวม บริ เวณรอบๆ ตัวบ้าน
เช่น สนามหญ้า) ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค.54

Additional question for flooding affected
Flooding affected to household
FLOOD
during July - December 2011

1. เดือนทีป่ ฏิบตั งิ านจัดเก็บข้ อมูล

1. The month of enumeration

2. การทางานของสมาชิกและสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจของครัวเรื อน
2.1 จานวนผูท้ างานหารายได้
- รวมคนรับใช้
- ไม่รวมคนรับใช้ (HM02 = 0)

2. Works of members and
household economic status
2.1 No. of earners ;
-Include servants
-Exclude servants (HM02 = 0)

3. จานวน Sub- record
3.1 จานวนสมาชิกของครัวเรื อน
- รวมคนรับใช้
- ไม่รวมคนรับใช้ (HM02 = 0)

3. No. of sub- record
3.1 No. of Household member
-Include servants
-Exclude servants (HM02 = 0)

A01

2
2

01
01

1

0 - No
1 - Yes

2

01- January
02- February
03- March
04- April
05- May
06- June

ข้ อถามเพิ่มเติมเฉพาะปี 2555

07- July
08- August
09- September
10- October
11- November
12- December

จาก RECORD 02
A02
A02_1

2
2

00  15
00  15
จาก RECORD 02

A04
A04_1

12
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2
2

01  25
01  25

สรุปรายการข้อมูลที่ทาการ Generate ใน RECORD 01
FIELD

FIELD
4. ค่ าใช้ จ่ายของครัวเรื อน
4.1 ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน
ของครัวเรื อน

LENGTH

NAME OF BYTES

4. Household expenditures
4.1 Average monthly total expenditures
per household

POSSIBLE CODE & MEANING

A07

9

A07 = (CON_EX3) + (NCON_EX3)
+ (FB_EX3) + (TP_EX3)

4.2 ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริ โภคเฉลี่ย
ต่อเดือนของครัวเรื อน

4.2 Average monthly consumption
expenditure per household

A08

9

A08 = (CON_EX3) + (FB_EX3) + (TP_EX3)

4.3 ค่าใช้จ่ายอาหาร เครื่ องดื่ม และ
ยาสู บ เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรื อน

4.3 Average monthly expenditure
on food, beverages & tobacco
per household

A09

9

A09 = (FB_EX3) + (TP_EX3)

4.4 ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน
ต่อคน

4.4 Average monthly total expenditure
per capita

A10

9

A10 = A07 ÷ A04_1

4.5 ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริ โภคเฉลี่ย
ต่อเดือนต่อคน

4.5 Average monthly consumption
expenditure per capita

A11

9

A11 = A08 ÷ A04_1

4.6 ค่าใช้จ่ายอาหาร เครื่ องดื่ม และ
ยาสูบเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน

4.6 Average monthly expenditure
on food, beverages and tobacco
per capita

A12

9

A12 = A09 ÷ A04_1

A52

12

(4 - decimal points)

6. ค่ า Weight (ครั วเรื อน)

6. Household Weight
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FIELD

LENGTH

NAME OF BYTES

POSSIBLE CODE & MEANING

9.1 เพศของหัวหน้าครัวเรื อน

9.1 Sex of Household Head

C01

1

จาก RECORD 02 ใน SUB ที่ HM01=1 และ HM02=1
C01 = ค่าของ HM03
(code 1 = Male, 2 = Female)

9.2 อายุของหัวหน้าครัวเรื อน

9.2 Age of Household Head

C02

2

C02 = ค่าของ HM04 (10 → 99)

9.3 สถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรื อน

9.3 Marital Status of Household Head

C03

1

C03 = ค่าของ HM10
(1 → 6 และ Blank)

9.4 ระดับการศึกษาสูงสุ ดของหัวหน้าครัวเรื อน

9.4 The completed education level

C04

3

C04 = ค่าของ HM15
(110 → 980 และ Blank)

9. สรุ ปข้ อมูลหัวหน้ าครัวเรื อน

9. Summary of HH head information

of Household Head
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10. สรุ ปข้ อมูลสมาชิ กของครั วเรื อน

LENGTH

NAME OF BYTES

10. Summary of Household Member

POSSIBLE CODE & MEANING

จาก RECORD 02 ทุก SUB
นับจานวน SUB ของ REC 02 ที่มี HM04 < 15
C05 = (00 → 25)

10.1 Number of member age < 15 yrs

C05

2

10.2 Number of member age ≥ 60 yrs

C06

2

นับจานวน SUB ของ REC 02 ที่มี HM04 ≥ 60
C05 = (00 → 25)

10.3 จานวนผูพ้ ิการทั้งหมดในครัวเรื อน

10.3 Total number of disabled person in HH

C07

2

นับจานวน SUB ของ REC 02 ที่มี HM07 > 0
C07 = (00 → 25)

10.4 จานวนผูพ้ ิการแต่กาเนิดในครัวเรื อน

10.4 Number of disabled person at birth

C08

2

นับจานวน SUB ของ REC 02
ที่มี HM07 = 1 หรื อ 2 หรื อ 3
C08 = (00 → 25)

10.5 จานวนผูพ้ ิการภายหลังในครัวเรื อน

10.5 Number of disabled person after birth

C09

2

นับจานวน SUB ของ REC 02
ที่มี HM07 = 4 หรื อ 5 หรื อ 6
C09 = (00 → 25)

10.6 จานวนสมาชิกที่มีสิทธิ เบิกค่ารักษาพยาบาล

10.6 Number of member receiving welfare

C10

2

นับจานวน SUB ของ REC 02 ที่มี HM22 > 0
C10 = (00 → 25)

C11

2

นับจานวน SUB ของ REC 02 ที่มี HM23 > 0
C11 = (00 → 25)

C12

2

นับจานวน SUB ของ REC 02 ที่มี HM24 > 0
C12 = (00 → 25)

C13

2

นับจานวน SUB ของ REC 02 ที่มี HM25 > 0
C13 = (00 → 25)

C14

2

นับจานวน SUB ของ REC 02 ที่มี HM26 > 0
C14 = (00 → 25)

C15

2

นับจานวน SUB ของ REC 02 ที่มี HM27 > 0
C15 = (00 → 25)

C16

2

นับจานวน SUB ของ REC 02 ที่มี HM28 > 0
C16 = (00 → 25)

C17

2

นับจานวน SUB ของ REC 02 ที่มี HM29 > 0
C17 = (00 → 25)

C18

2

นับจานวน SUB ของ REC 02 ที่มี HM30 > 0
C18 = (00 → 25)

C19

2

นับจานวน SUB ของ REC 02 ที่มี HM31 > 0
C19 = (00 → 25)

C20

2

นับจานวน SUB ของ REC 02 ที่มี HM32 > 0
C20 = (00 → 25)

10.1 จานวนสมาชิกในครัวเรื อน
ที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี
10.2 จานวนสมาชิกในครัวเรื อน
ที่มีอายุต้งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป

จากหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
10.7 จานวนสมาชิกที่ได้รับบัตรประกันสุขภาพ
(30 บาทเดิม)
10.8 จานวนสมาชิกที่มีบตั รรับรองสิ ทธิ

from government or state enterprise
10.7 Number of member having
the universal health card
10.8 Number of member having

การรักษาพยาบาล (ประกันสังคม)

the social medical card

10.9 จานวนสมาชิกที่มีบตั รประกันสุขภาพ

10.9 Number of member having

ของเอกชน
10.10 จานวนสมาชิ กที่ได้รับสวัสดิการจัดโดย
นายจ้าง

the private health insurance
10.10 Number of member receiving
welfare from employer

10.11 จานวนสมาชิ กที่ได้รับเงินสงเคราะห์

10.11 Number of member receiving

เพือ่ การยังชี พสาหรับผูส้ ู งอายุ

social pension for elderly

10.12 จานวนสมาชิ กที่ได้รับเงินสงเคราะห์

10.12 Number of member receiving

สาหรับผูพ้ ิการ
10.13 จานวนสมาชิ กที่ได้รับอาหารกลางวัน/
อาหารเสริ มฟรี
10.14 จานวนสมาชิ กที่ได้ทุนการศึกษาจากรัฐ

social assistance for disabled person
10.13 Number of member receiving free
school lunch or supplementary food
10.14 Number of member receiving
government scholarships

10.15 จานวนสมาชิ กที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการอื่นๆ ของรัฐที่ต้งั ขึ้น

10.15 Number of member receiving
other government fund for farmer

เพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกร
10.16 จานวนสมาชิ กที่กยู้ มื เงินโครงการเงินกู้
เพือ่ การศึกษาของรัฐ

10.16 Number of member borrowing
government loan for education
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10.17 จานวนสมาชิ กที่กยู้ มื เงินโครงการธนาคาร
ประชาชนเพือ่ ผูป้ ระกอบอาชี พอิสระ

LENGTH

NAME OF BYTES
10.17 Number of member borrowing

POSSIBLE CODE & MEANING

C21

2

นับจานวน SUB ของ REC 02 ที่มี HM33 > 0
C21 = (00 → 25)

C22

2

นับจานวน SUB ของ REC 02 ที่มี HM34 > 0
C22 = (00 → 25)

C23

2

นับจานวน SUB ของ REC 02 ที่มี HM35 > 0
C23 = (00 → 25)

from people bank

รายย่อย
10.18 จานวนสมาชิ กที่กยู้ มื เงินกองทุนหมูบ่ า้ น

10.18 Number of member borrowing
from village fund scheme

10.19 จานวนสมาชิ กที่กยู้ มื เงินจากกองทุนอื่นๆ
ที่รัฐจัดให้
11. สรุ ปค่ าใช้ จ่ายอุปโภคบริ โภคต่ อเดือน
ของครั วเรื อน
- รวมจานวนเงิน (ซื้อ)

10.19 Number of member borrowing
from other government fund scheme

11. Summary of Average monthly
consumptionexpenditure per household
- Cash payment
CON_EX 1

จาก Record 04  10
9

CON_EX1 = S (EG01 EG112)
(สดมภ์ "ซื้อ/จ่าย" + รหัสแหล่งที่มา "1")

- รวมมูลค่าที่ได้รับ (ไม่ได้ซ้ือ)

- In-kind payment

CON_EX 2

9

CON_EX2 = S (EG01 EG112)
(สดมภ์ "ไม่ได้ซ้ือ/จ่าย" + รหัสแหล่งที่มา "2+3")

- รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นต่อเดือน

- Total monthly payment

CON_EX 3

9

CON_EX3 = CON_EX1+CON_EX2

12. สรุ ปค่ าใช้ จ่ายทีไ่ ม่ เกีย่ วกับการอุปโภค
บริ โภคต่ อเดือนของครั วเรื อน
- รวมจานวนเงิน (ซื้อ)
- รวมมูลค่าที่ได้รับ (ไม่ได้ซ้ือ)
- รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นต่อเดือน
13. สรุ ปค่ าใช้ จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มต่ อเดือน
ของครั วเรื อน
- รวมจานวนเงิน (ซื้อ)

12. Summary of Average Monthly of
Non-consumption Expenditure
per Household
- Cash payment
- In-kind payment
- Total monthly payment
13. Summary of Average monthly
Expenditure on Food and Beverage
per Household
- Cash payment

จาก Record 11

NCON_EX1
NCON_EX2
NCON_EX3

9
9
9

NCON_EX1 =S (EG113  G121) (สดมภ์ "ซื้อ/จ่าย")
NCON_EX2 =S (EG113  EG121) (สดมภ์ "ไม่ได้ซ้ือ/จ่าย")

NCON_EX3=NCON_EX1 + NCON_EX2
จาก Record 12

FB_EX 1

9

FB_EX1 = S (EF01  EF15)×4.3 (รหัสแหล่งที่มา "1")

- รวมมูลค่าที่ได้รับ (ไม่ได้ซ้ือ)

- In-kind payment

FB_EX 2

9

FB_EX2 = S (EF01  EF15)×4.3 (รหัสแหล่งที่มา "2+3")

- รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นต่อเดือน

- Total monthly payment

FB_EX 3

9

FB_EX3 = FB_EX1 + FB_EX2

14. สรุ ปค่ าใช้ จ่ายยาสู บต่ อเดือนของครัวเรื อน

- รวมจานวนเงิน (ซื้อ)

14. Summary of Average Monthly
Expenditure on Tobacco Product
per Household
- Cash payment

จาก Record 12

TP_EX 1

9

TP_EX1 = (EF16 + EF17)×4.3 (รหัสแหล่งที่มา "1")

- รวมมูลค่าที่ได้รับ (ไม่ได้ซ้ือ)

- In-kind payment

TP_EX 2

9

TP_EX2 = (EF16 + EF17)×4.3 (รหัสแหล่งที่มา "2+3")

- รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นต่อเดือน

- Total monthly payment

TP_EX 3

9

TP_EX3 = TP_EX1 + TP_EX2

15. สรุ ปการชาระหนีส้ ิ นของครั วเรื อน
- ครัวเรื อนชาระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือน

15. Summary of Debt Payment
- Debt repay averagely per month

A53

6

จาก Record 25
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)

-7-

สศส.2 การสารวจสมาชิกและการใช้ จ่ายของครัวเรื อน
SES.2 Questionnaire of Household member and Expenditure
FIELD

ตอนที่ 1 สมาชิกของครัวเรือน
RECORD ที่ 02
SUB- RECORD ที่ 01

PART1 HOUSEHOLD MEMBER
RECORD NO. 02
SUB- RECORD NO. 01

1. จำนวนสมำชิกในครัวเรื อน

1. Household member NO. 1

2. ลำดับที่ของสมำชิก

FIELD LENGTH

POSSIBLE CODE & MEANING

NAME OF BYTES

REC
SUB

2
2

02
01

2. Serial no. of members

HM01(1)

2

01

3. ควำมสัมพันธ์กบั หัวหน้ำครัวเรื อน

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. ภำษำที่ใช้ในครัวเรื อน

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. เป็ นผูพ้ ิกำรหรื อไม่

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(ในชีวิตประจำวัน)
โดยไม่ตอ้ งมีคนช่วยเหลือได้หรื อไม่

9. Can you be able to take care
yourself in daily life without
assistance

10.สำมำรถเดินทำงไป(นอกเขตพื้นที่ )
10. Can you be able to go out
ที่อยู่อำศัยโดยไม่ตอ้ งมีผดู ้ ูแลได้หรื อไม่
without assistant

HM08(1)

1

0- No
1- Yes

HM09(1)

1

0- No
1- Yes

-8FIELD LENGTH
NAME OF BYTES

FIELD

POSSIBLE CODE & MEANING

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
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

12.มีพอ่ และแม่อำศัยอยู่ดว้ ยหรื อไม่

12. Stay with parents or not

HM11(1)

1

13.จำนวนปี ที่ไม่ได้อยู่กบั พ่อและหรื อแม่

13. How many years have you been
not living with father and / or
mother

HM12(1)

2

00 14
Blank - for members ≥ 15 Yrs. of age
- for code "1" in HM11(1)

14.สำเหตุที่ไม่ได้อยู่กบั พ่อและหรื อแม่

14. Reason of not stay with father
and / or mother

HM13(1)

1

1- Father and/or mother died
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.ขณะนี้กำลังเรี ยนหนังสื ออยู่หรื อไม่

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.ถ้ำ "ไม่เรี ยนแล้ว"ให้ระบุช้ นั สู งสุ ด
ที่เรี ยนจบ
ถ้ำ "กำลังเรี ยน"ให้ระบุช้นั สู งสุ ดที่
เรี ยนจบและชั้นที่กำลังเรี ยน

16. Educational attainment
(for the last level)

HM15(1)

3

(see Education Codes in Appendix B)
Blank - if HM14(1) = 0

สำขำ (สำหรับผูท้ ี่เรี ยนอำชีวะและปริ ญญำ) Major (only for the level of the
technical and vocational education
and Bachelor degree/ Master/ Ph.D.)

HM16(1)

2

(see Codes for Study Major in Appendix C)
Blank - for not applicable

ชั้นที่กำลังเรี ยน

HM17(1)

3

(see Education Codes in Appendix B)
Blank - if HM14(1) = 0

HM18(1)
HM19(1)
HM20(1)
HM21(1)

6
6
6
6

The level of attending school

17. ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำ
(ตลอดปี กำรศึกษำที่ผำ่ นมำ)

17. Expense on education
(for the whole academic year of
the previous education level)
- ค่ำเล่ำเรี ยน / ค่ำธรรมเนี ยมกำรศึกษำ
-Tuition/ school fees
- ค่ำเครื่ องแบบ
-Uniform
- ค่ำสมุดหนังสื อ / อุปกรณ์กำรเรี ยนอื่น ๆ -Books & equipment
- ค่ำเดินทำงไปเรี ยน
-Expense on transpostation

000001 999999, Blank

-9-

FIELD

18. At present, do you receive the
following welfare of medical
services
- สิ ทธิเบิกค่ำรักษำพยำบำลจำก
-Government/ state enterprise's
หน่วยงำนรำชกำร/ รัฐวิสำหกิจ
welfare
- บัตรประกันสุขภำพ
-Universal health coverage
(30 บำทรักษำทุกโรค)
card (30 baht)
- บัตรรับรองสิ ทธิกำรรักษำพยำบำล
-Medical card(social security)
ของลูกจ้ำง/ ผูป้ ระกันตน (ประกันสังคม)
- บัตรประกันสุขภำพเอกชน
-Private health insurance
- สวัสดิกำรจัดโดยนำยจ้ำง
-Welfare by employer

FIELD LENGTH
NAME OF BYTES

POSSIBLE CODE & MEANING

18. (ปั จจุบนั ) มีสวัสดิกำรด้ำนกำรรักษำ
พยำบำลต่อไปนี้หรื อไม่

19. (ในรอบ 5 ปี ที่ผำ่ นมำ) เคยได้รับผล
ประโยชน์(ไม่ ต้องคืน) จำกโครงกำร
ช่วยเหลือของรัฐต่อไปนี้หรื อไม่
- เงินสงเครำะห์เพือ่ กำรยังชีพสำหรับ
ผูส้ ูงอำยุ
- เงินสงเครำะห์สำหรับผูพ้ ิกำร
- อำหำรกลำงวัน/ อำหำรเสริ มฟรี
สำหรับนักเรี ยน
- ทุนกำรศึกษำจำกรัฐ
-โครงกำรอื่นๆของรัฐที่ต้งั ขึ้นเพือ่
ช่วยเหลือเกษตรกร

19. During the past 5 years, did you
get benefits from the following
government programmes
-Social pension for the
poor elderly
-Social assistant for disability
-Free school lunch/
supplementary food
-Government scholarship
-Other government funds to
assist farmers

HM22(1)

1

HM23(1)

1

HM24(1)
HM25(1)
HM26(1)

1
1
1

HM27(1)
HM28(1)

1
1

HM29(1)
HM30(1)

1
1

HM31(1)

1

20. (ปั จจุบนั ) ได้กยู้ มื เงินจำกกองทุนต่ำงๆ 20. At present, did you borrow money
(ต้องใช้คืน) ที่รัฐจัดให้ต่อไปนี้ หรื อไม่
from the following government funds
-โครงกำรเงินกูเ้ พือ่ กำรศึกษำของรัฐ
-Government loan for education
HM32(1)
-โครงกำรธนำคำรประชำชนเพือ่ ผู้
-People bank
HM33(1)
ประกอบอำชีพอิสระรำยย่อย
- กองทุนหมูบ่ ำ้ น/ กองทุนชุมชนเมือง
-Village fund scheme
HM34(1)
- กองทุนอื่นๆ
-Others government loan
HM35(1)

1
1

0- No
1- Yes

0 - No
(1  5) - Specify number of years
of obtaining the benefits

0 - No
1 - Yes

1
1

21. อำชีพหลักหรื องำนที่ใช้เวลำทำ
ส่ วนใหญ่ (ในรอบ 12 เดือนที่แล้ว)

21. Primary Occupation
(during the past 12 months)

HM36(1)

4

(see Occupation Codes in Appendix D)
Blank - For members < 15 yrs. and
whom HM37 = 08 → 14

22. สถำนภำพกำรทำงำน

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

-10-

FIELD

FIELD LENGTH
NAME OF BYTES

POSSIBLE CODE & MEANING

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.ประเภทอุตสำหกรรมหรื อ
ประเภทธุรกิจ

23. Type of business/industry

HM38(1)

4

(see Codes for Type of Business Activity /
Industry in Appendix E)
Blank - For members < 15 yrs. and
whom HM37 = 08 → 14

24.อำชีพรองที่ท่ำนทำ

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.สถำนภำพกำรทำงำน

25. Work status

HM40(1)

2

Same as HM 37 (1)
Excluding codes 08  14

26.ประเภทอุตสำหกรรมหรื อ
ประเภทธุรกิจ

26. Type of business/industry

HM41(1)

4

(see Codes for Type of Business Activity /
Industry in Appendix E)
Blank - For members < 15 yrs. and
whom HM37 = 08 → 14

-11FIELD LENGTH
NAME OF BYTES

FIELD

POSSIBLE CODE & MEANING

SUB

2

02  25

2. Serial no. of members (02,03...)

HM01
(2 25)

2

02  25

3. ควำมสัมพันธ์กบั หัวหน้ำครัวเรื อน

3. Relationship to household head

HM02
(2 25)

1

5. อำยุ

5. Age

HM04
(2 25)
HM03,
HM05
(2 25)

2

SUB- RECORD ที่ 02,03…

SUB- RECORD NO. 02,03...

2. ลำดับที่ของสมำชิก (02,03...)

ข้อ 4, 6 - 26 เช่นเดียวกับ SUB 01

Item 4, 6 - 26 same as SUB 01

HM41
(2 25)

2- Spouse
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
00  99
(00 = Less than 1 year)

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

-12-

FIELD

FIELD LENGTH
NAME OF BYTES

POSSIBLE CODE & MEANING

ตอนที่ 2 ลักษณะของที่อยู่อาศัย
RECORD ที่ 03
SUB- RECORD ที่ 01

PART2 HOUSING CHARACTERISTICS
RECORD NO.03
SUB- RECORD NO.01

REC
SUB

2
2

1. ประเภทของที่อยูอ่ าศัย

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. ลักษณะที่อยูอ่ าศัย

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. สถานภาพการครอบครองที่อยูอ่ าศัย 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. ผูจ้ ่ายค่าเช่า / ผูใ้ ห้สวัสดิการ

HH04

1

1 - Dweller
2 - Government
3 - Company or private agency
4 - Foreign organization
5 - Parents
6 - Relatives
7 - Other
Blank- Not applicable

HH05

6

000001 999999

HH06

1

0 - No
1 - Yes

4. Who pay for rent

5. ค่าเช่าต่อเดือนหรื อประเมินค่าเช่าบ้าน 5. Monthly rent or estimated rental value
(บ้านและที่ดิน)
(for all area of dwelling)
6. ใช้ที่อยูอ่ าศัยนี้ บางส่วนทาธุรกิจ
หรื อไม่

6. Dwelling used for business purposes

03
01

-13FIELD

FIELD LENGTH
NAME OF BYTES

7.จานวนห้อง
- ห้องที่อยูอ่ าศัยทั้งหมด
- ห้องที่ใช้นอน

7. Number of rooms
- No. of all rooms
- No. of bedrooms

HH07
HH08

1
1

8.ไฟฟ้าภายในที่อยูอ่ าศัย

8. Electricity in dwelling

HH09

1

POSSIBLE CODE & MEANING

1 9
0 - No
1 - Yes

9. เชื้ อเพลิงที่ใช้ในการปรุ งอาหาร

9. Cooking fuel

HH10

1

0 - No cooking
1 - Charcoal
2 - Wood
3 - Kerosene
4- Gas
5 - Electricity
6 - Others

10.น้ าดื่ ม

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.น้ าใช้

11. Water supply for general use

HH12

1

Same as HH 11 (code 1 8 )
ยกเว้น Code 0

12.วิธีกาจัดขยะภายในครัวเรื อน
- ลาดับที่ 1
- ลาดับที่ 2

13. การใช้สว้ ม

12. Method of household to get rid
of garbage
- First method
- Second Method

HH13
HH14

1
1

13. Toilet facilties

HH15

1

1 - Take to public cleansing services
2 - Burn
3 - Bury
4 - Feed animals
5 - Fertilizer ferment
6 - Throwing in river,canal
7 - Throwing in public area
8 - Others
Blank  ลาดับที่ 1 Blank ไม่ได้
 ลาดับที่ 2 Blank ได้
0 - No facility nearby
1 - Flush latrine
2 - Mould latrine
3 - Flush and mould latrine
4 - Others

-14-

FIELD

14. ครัวเรื อนเป็ นเจ้าของยานพาหนะ
ต่อไปนี้ หรื อไม่
รถจักรยาน
รถจักรยานยนต์
รถยนต์ส่วนบุคคล
รถบรรทุกเล็ก / รถปิ กอัพ / รถตู ้
รถอีแต๋ นและรถอื่ น ๆ ประเภท
เดียวกัน
เรื อยนต์

14. Dose household own any of
the following vehicles
Bicycle
Motorcycle
Automobile
Pick- up (mini truck), van
Other mini- truck
Motor boat

15. ครัวเรื อนเป็ นเจ้าของสิ่ งของต่าง ๆ 15. No. of items owned by household
ต่อไปนี้ หรื อไม่
เตียงนอนไม้หรื อโลหะ
Bed (wood or metal)
เตาหุงต้มอาหาร - แก๊ส
Cooking stove - gas
- ไฟฟ้า
- electricity
เตาอบไมโครเวฟ
Microwave oven
กระติกต้มน้ าไฟฟ้า
Electrical pot
ตูเ้ ย็น
Refrigerator
เตารี ดไฟฟ้า
Electrical iron
หม้อหุงต้มอาหารไฟฟ้า
Electrical cooking pot
พัดลม
Electrical fan
วิทยุ
Radio
โทรทัศน์
T.V.
เครื่ องเล่นวีดีโอ / วีซีดี / ดีวดี ี
Video/VCD/DVD
เครื่ องซักผ้า
Washing machine
เครื่ องปรับอากาศ
Air conditioner
เครื่ องทาน้ าร้อน / น้ าอุ่นในห้องน้ า
Water boiler
เครื่ องคอมพิวเตอร์
Home computer
- เชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ต
- Internet connected
โทรศัพท์ ( รวมเครื่ องต่อพ่วง PCT ) Telephone (include PCT)
โทรศัพท์เคลื่ อนที่
Mobile phone
โทรสาร
Facsimile
หลอดไฟนีออน
No. of fluorescences
หลอดไฟดวงโคม
No. of light bulbs
หลอดตะเกียบ
No. of compact fluorescent
16. จานวนสมาชิกที่เคยใช้อินเทอร์เน็ต 16. No. of members accessed
(ในรอบ 12 เดือนที่แล้ว)
The Internet during the past 12 months

FIELD LENGTH
NAME OF BYTES

HH16
HH17
HH18
HH19

1
1
1
1

HH20
HH21

1
1

HH22
HH23
HH24
HH25
HH26
HH27
HH28
HH29
HH30
HH31
HH32
HH33
HH34
HH35
HH36
HH37
HH38
HH39
HH40
HH41
HH42
HH43
HH44

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2

HH45

2

POSSIBLE CODE & MEANING

1 9
0 - Not owned or
not available

1 9
0 - Not owned or
not available

01 → 30 , 00 - not available
1 → 9 , 0 - not available
01  30
00 - not available

00  15

-15FIELD

FIELD

ตอนที่ 3 ค่ าใช้ จ่ายสิ นค้ าและบริการ
(บาท/ เดือน)
RECORD ที่ 04
SUB - RECORD ที่ 01
ก. ค่ าใช้ จ่ายอุปโภคบริโภค

PART 3 EXPENDITURE ON GOODS
AND SERVICES (baht/ month)
RECORD NO.04
SUB - RECORD NO.01
A. Consumption expenditures

1.ที่อยู่อาศัย
1.1 ค่าเช่าบ้าน/ประเมินค่าเช่า (บ้าน/ที่ดิน)

1. Housing (shelter)
1.1 House rent / Estimated rental value

1.2 ซ่ อมแซมบ้าน

1.2 Repair of dwelling

1.3 ติดตั้ง/ซ่ อมแซมระบบประปา
(รวมห้องน้ า)
1.4 ติดตั้ง/ซ่ อมแซมระบบไฟฟ้ า

1.3 Fitting/repair plumbing and
bathroom appliances
1.4 Fitting/repair electricity

1.5 เครื่ องมือ/อุปกรณ์

1.5 Tools/equipment

2. ค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับเครื่ องแต่ งบ้ าน เครื่ องใช้
เบ็ดเตล็ด และการดาเนินการในครัวเรื อน
2.1 เครื่ องแต่งบ้าน และบริ ภณ
ั ฑ์อื่นๆ
- เครื่ องเรื อน และเฟอร์ นิเจอร์

2. Household operation, furnitures
and equipment
2.1 Major equipment
- Furnitures

- เตาแก๊ส / ไฟฟ้า ไมโครเวฟ
หม้อหุ งข้าวไฟฟ้ า

- Cooking stove(gas/ electric),
microwave oven, rice cookers

- เครื่ องบด/ปั่ น กระติก/กาต้มน้ าไฟฟ้ า

- Electric mixer, Blenders electrical pots

- เครื่ องซักผ้า เครื่ องกรอง/สู บน้ า
เครื่ องทาน้ าอุ่น

- Washing machine,water-filter/ pump,
water boiler

- เครื่ องปรับอากาศ ตูเ้ ย็น พัดลม

- Air conditioner,refrigerators,electric fan

- เครื่ องใช้อื่น ๆ

- Others major equipment

- ซ่ อมแซม/บารุ งรักษาเครื่ องใช้

- Repair / maintenance

LENGTH

NAME OF BYTES

REC
SUB

2
2

EG01 (1)
EG01 (2)
EG02 (1)
EG02 (2)
EG03 (1)
EG03 (2)
EG04 (1)
EG04 (2)
EG05 (1)
EG05 (2)

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

(cash) EG06 (3)
(in-kind) EG06 (4)

5
5

(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)

EG07 (3)
EG07 (4)
EG08 (3)
EG08 (4)

5
5
5
5

(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)

EG09 (3)
EG09 (4)
EG10 (3)
EG10 (4)
EG11 (3)
EG11 (4)
EG12 (3)
EG12 (4)

5
5
5
5
5
5
5
5

(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)

POSSIBLE CODE & MEANING

04
01

000001 999999, Blank

00001 99999, Blank

-16FIELD

FIELD

RECORD ที่ 05
SUB - RECORD ที่ 05
2.2 สิ่ งทอสาหรับใช้ในบ้าน
- เครื่ องนอน และผ้าที่ใช้ตกแต่ง

RECORD NO.05
SUB - RECORD NO.01
2.2 Household textiles
- Bedding equipment and furnishing cloth

- ผ้าสาหรับใช้ในครัว และโต๊ะอาหาร

- Other cloth used in kitchen and eatting

- ผ้าอื่น ๆ ที่ใช้ในครัวเรื อน

- Other cloth used in household

2.3 เครื่ องใช้สอยเบ็ดเตล็ด
- เครื่ องใช้ในครัว(กะทะ หม้อ ฯลฯ)
- กระติกน้ าร้อน/เย็น ถังและอ่าง
และอื่น ๆ
2.4 ค่าเชื้ อเพลิง แสงสว่างและน้ า
- ไฟฟ้ า

2.3 Small appliances
- Kitchen appliance(pans etc.)
- Vacuum flasks, bucket&jars and others

2.4 Fuel , lighting and water supply
- Electricity

- แก๊สหุ งต้ม

- Cooking gas

- แก๊สใช้อย่างอื่น

-Gas for other purposes

- ถ่านไม้และฟื น

- Charcoal and wood

- น้ ามันก๊าด

- Kerosene

- วัสดุ/อุปกรณ์ เกี่ยวกับแสงสว่าง

- Lighting accessories

- น้ าประปา น้ าบ่อ/น้ าบาดาล

- Water supply,underground water

2.5 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทาความสะอาด
- ไม้ถูพ้นื ไม้กวาด แปรง ฯลฯ

2.5 Cleaning supplies
- Mops , brooms , brushes etc.

- ผงซักฟอก /ปรับผ้านุ่ม/อัดจีบผ้า

-Detergent / softener / strach

- น้ ายาทาความสะอาด/ขัดเงา ค่าขนขยะ
และอื่น ๆ

-Liquid detergent/polishes,
rubbish services and others

LENGTH

NAME OF BYTES
REC
2
SUB
2

(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)

EG13 (1)
EG13 (2)
EG14 (1)
EG14 (2)
EG15 (1)
EG15 (2)

5
5
5
5
5
5

(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)

EG16 (1)
EG16 (2)
EG17 (1)
EG17 (2)

5
5
5
5

(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)

EG18 (1)
EG18 (2)
EG19 (1)
EG19 (2)
EG20 (1)
EG20 (2)
EG21 (1)
EG21 (2)
EG22 (1)
EG22 (2)
EG23 (1)
EG23 (2)
EG24 (1)
EG24 (2)

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)

EG25 (1)
EG25 (2)
EG26 (1)
EG26 (2)

5
5
5
5

(cash) EG27 (1)
(in-kind) EG27 (2)

5
5

POSSIBLE CODE & MEANING

05
01

00001  99999, Blank

-17FIELD

FIELD

RECORD ที่ 06
SUB - RECORD ที่ 01

RECORD NO.06
SUB - RECORD NO.01

3. ค่ าจ้ างบุคคลที่ให้ บริการครัวเรื อน
3.1 คนรับใช้ /คนงาน
(เป็ นสมาชิกในครัวเรื อน)

3. Service workers in household
3.1 Servants and house workers
(member of households)

3.2 คนรับใช้/คนงาน
(ไม่เป็ นสมาชิกในครัวเรื อน)
4. ผ้ า เสื้ อผ้ า และเครื่ องแต่ งกาย
4.1 เสื้ อ กระโปรงและกางเกง
4.2 ชุดกีฬา
4.3 ผ้านุ่ง โสร่ ง ผ้าขาวม้า ชุดชั้นใน
4.4 เครื่ องแต่งกายอื่น ๆ
4.5 ตัดเย็บ/ซ่ อมแซม/ดัดแปลง
4.6 ค่าเช่า/ซักรี ด/ซักแห้ง
5. รองเท้ า
5.1 รองเท้าทุกประเภท

3.2 Servants and house workers
(persons outside households)

5.2 Sport shoes

5.3 ค่าซ่ อม/เช่า/ทาความสะอาด

5.3 Repair/ hire/ cleaning services
6. Personal care
6.1 Personal supplies
- Soap,tooth brush shampoo,powder etc.

- หวี/แปรงแปรงผม มีดโกนหนวด ฯลฯ

- Comb/brushes,razor etc.

- เครื่ องสาอาง

- Cosmetics

- นาฬิกา แว่นกันแดด ร่ ม ฯลฯ

- Wrist watch,sunglasses etc.

- ของใช้ส่วนบุคคลอื่น ๆ

- Others supplies

- ค่าซ่ อมแซมต่าง ๆ

- Maintenance and repair

6.2 ค่าบริ การส่ วนบุคคล
- เสริ มสวย
- บริ การส่ วนบุคคลอื่น ๆ

5
5

(cash) EG29 (1)
(in-kind) EG29 (2)

5
5

EG30 (1)
EG30 (2)
EG31 (1)
EG31 (2)
EG32 (1)
EG32 (2)
EG33 (1)
EG33 (2)
EG34 (1)
EG34 (2)
EG35 (1)
EG35 (2)

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)

EG36 (1)
EG36 (2)
EG37 (1)
EG37 (2)
EG38 (1)
EG38 (2)

5
5
5
5
5
5

(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)

EG39 (1)
EG39 (2)
EG40 (1)
EG40 (2)
EG41 (1)
EG41 (2)
EG42 (1)
EG42 (2)
EG43 (1)
EG43 (2)
EG44 (1)
EG44 (2)

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)

EG45 (1)
EG45 (2)
EG46 (1)
EG46 (2)

5
5
5
5

(cash)
(in-kind)
(cash)
4.2 Sport suits
(in-kind)
4.3 Panung , sarong , pa-kao-ma , underwear (cash)
(in-kind)
4.4 Other clothing and body furnishings
(cash)
(in-kind)
4.5 Sewing/repair/altering
(cash)
(in-kind)
(cash)
4.6 Hire/laundry/dry cleaning
(in-kind)

5.2 รองเท้ากีฬา

6. ค่ าใช้ จ่ายส่ วนบุคคล
6.1 ของใช้ส่วนบุคคล
- สบู่ แปรง/ยาสี ฟัน แชมพู แป้ ง ฯลฯ

(cash) EG28 (1)
(in-kind) EG28 (2)

4. Cloth , clothes and clothing material
4.1 Clothes , skirts and trousers

5. Footwears
5.1 Shoes (all type)

6.2 Personal services
- Beauty services
- Other personal services

LENGTH

POSSIBLE CODE & MEANING

NAME OF BYTES
REC
2
06
SUB
2
01

00001 99999, Blank

-18FIELD

FIELD

RECORD ที่ 07
SUB - RECORD ที่ 01

RECORD NO.07
SUB - RECORD NO.01

7. เวชภัณฑ์ และค่ าตรวจรักษาพยาบาล
7.1 ยาและเวชภัณฑ์
-ยาแผนปั จจุบนั

7. Medical and health care
7.1 Medical and supplies
- Modern medicine

-ยาสมุนไพร/ยาแผนโบราณ

-Traditional/herbal medicine

-ยาคุมกาเนิ ด/ถุงยางอนามัย

- Contraceptives and condom

-ไวตามิน/ยาบารุ งต่าง ๆ

-Vitamins

-เวชภัณฑ์/อุปกรณ์ปฐมพยาบาล

- First-aid kits/medical equipments

7.2 ค่ารักษาพยาบาล (คนไข้นอก)
- สถานี อนามัย/โรงพยาบาลของรัฐ

7.2 Medical services ( outpatients )
- Public health centre/public hospital

- คลินิกแพทย์/โรงพยาบาลเอกชน

- Private clinic/ hospital

- ค่ารักษาแบบพื้นบ้าน/สมุนไพร
หรื อแพทย์แผนโบราณ

- Traditional healer/sed harb
medical services

- ค่าตรวจรักษาฟั นที่คลินิก

- Private dental clinic

- ตรวจสายตา/ประกอบแว่น

- Optometry services & equipment

- ตรวจสุ ขภาพ และอื่น ๆ

- Other health services

7.3 ค่ารักษาพยาบาล (คนไข้ใน)
- ที่สถานี อนามัย/โรงพยาบาลของรัฐ

7.3 Medical services (inpatients)
- Public health centre/public hospital

- คลินิกแพทย์/โรงพยาบาลเอกชน

- Private clinic/ hospital

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

- Other expense

LENGTH

POSSIBLE CODE & MEANING

NAME OF BYTES
REC
2
07
SUB
2
01

(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)

EG47 (1)
EG47 (2)
EG48 (1)
EG48 (2)
EG49 (1)
EG49 (2)
EG50 (1)
EG50 (2)
EG51 (1)
EG51 (2)

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)

EG52 (1)
EG52 (2)
EG53 (1)
EG53 (2)

5
5
5
5

(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)

EG54 (1)
EG54 (2)
EG55 (1)
EG55 (2)
EG56 (1)
EG56 (2)
EG57 (1)
EG57 (2)

5
5
5
5
5
5
5
5

(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)

EG58 (3)
EG58 (4)
EG59 (3)
EG59 (4)
EG60 (3)
EG60 (4)

6
6
6
6
5
5

00001  99999, Blank

000001 999999, Blank

00001 99999, Blank

-19FIELD

FIELD

RECORD ที่ 08
SUB - RECORD ที่ 01

RECORD NO.08
SUB - RECORD NO.01

8. การเดินทาง/การสื่ อสาร
8.1 ค่าซื้ อยานพาหนะ
- รถยนต์ส่วนบุคคล รถตู ้ รถปิ คอัพ

8. Transportation and communication
8.1 Vehicles purchase
- Automobile, van , pick up

- รถจักรยานยนต์ รถจักรยานและอื่นๆ

- Motorcycle , bicycle and others

- ค่าติดตั้งอุปกรณ์และอื่น ๆ

- Equipment and others

8.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ
- ยางนอกและยางใน แบตเตอรี่

8.2 Vehicle repairing & maintanance
-Types and inner tube, battery

- น้ ามันเครื่ อง / น้ ามันหล่อลี่น

- Grease & Lubricating oil

- ค่ายกเครื่ อง / ซ่ อมแซม

- Overhaul , repairing

- ค่าเรี ยนขับรถ ใบอนุ ญาตขับขี่
ทะเบียนรถ และภาษีรถ

- Driver training, driving license,
registration fees

- หมวกกันน๊อค

- Crash helmet

- ล้าง / อัดฉี ด / ปะยางรถ

- Washing / lubrication / types repair

- การบารุ งรักษาและอื่น ๆ

- Other maintenance cost

8.3 การเดินทางตามปกติ
- รถ/เรื อประจาทาง รถโดยสารขนาดเล็ก
รถตู ้ รถไฟ รถไฟฟ้ า

8.3 Local transportation
- Bus / boat , minibus , van , train ,
high-speed train

- รถรับส่ งนักเรี ยน รถรับส่ งพนักงาน

- School bus , staff-service bus

- รถแท็กซี่ รถสามล้อ / สามล้อเครื่ อง
รถจักรยานยนต์ และอื่น ๆ

-Taxi ,tricycle , mortorcycle
and other

- พาหนะส่ วนตัว
น้ ามันเบนซิ น 91

- Private vehicle
Unleaded gasoline (Octane no.91)

น้ ามันเบนซิ น 95

Unleaded gasoline (Octane no.95)

แก๊สโซฮอล์

Gasohol

- แก๊สโซฮอล์ 91

- Gasohol 91

- แก๊สโซฮอล์ 95

- Gasohol 95

- แก๊สโซฮอล์ E10/E20

- Gasohol E10/E20

- แก๊สโซฮอล์ E85

- Gasohol E85

LENGTH

POSSIBLE CODE & MEANING

NAME OF BYTES
REC
2
08
SUB
2
01

(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)

EG61 (3)
EG61 (4)
EG62 (3)
EG62 (4)
EG63 (3)
EG63 (4)

6
6
5
5
5
5

(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)

EG64 (3)
EG64 (4)
EG65 (3)
EG65 (4)
EG66 (3)
EG66 (4)

5
5
5
5
5
5

(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)

EG67 (3)
EG67 (4)
EG68 (3)
EG68 (4)

5
5
5
5

(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)

EG69 (1)
EG69 (2)
EG70 (1)
EG70 (2)

5
5
5
5

(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)

EG71(1)
EG71(2)
EG72 (1)
EG72 (2)

5
5
5
5

(cash) EG73 (1)
(in-kind) EG73 (2)

5
5

(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

EG74 (1)
EG74 (2)
EG75 (1)
EG75 (2)
EG76 (1)
EG76 (2)
EG7601 (1)
EG7601 (2)
EG7602 (1)
EG7602 (2)
EG7603 (1)
EG7603 (2)
EG7604 (1)
EG7604 (2)

000001 999999, Blank

00001 99999, Blank

00001 99999, Blank

00001  99999, Blank

-20FIELD

FIELD

ก๊าซ NGV

NGV gas

ก๊าซ LPG

LPG gas

น้ ามันดีเซล

High speed diesel

ไบโอดีเซล

Bio-diesel

พลังงานทดแทนอื่นๆ

Other type of alternative fuel

LENGTH

NAME OF BYTES
(cash) EG77 (1)
5
(in-kind) EG77(2)
5
(cash) EG78 (1)
5
(in-kind) EG78 (2)
5
(cash) EG79 (1)
5
(in-kind) EG79 (2)
5
(cash) EG791 (1)
5
(in-kind) EG791 (2)
5
EG792
(1)
(cash)
5
(in-kind) EG792 (2)
5

POSSIBLE CODE & MEANING

00001  99999, Blank

-21FIELD

FIELD

RECORD ที่ 09
SUB - RECORD ที่ 01
8.4 การเดินทางในโอกาสพิเศษ / ท่องเที่ยว
- เยี่ยมญาติ ทาบุญ และกิจธุระอื่น ๆ

- ท่องเที่ยวเอง (ในและต่างประเทศ)

- Personal trip (domestic / out-bound)

- ท่องเที่ยวกับทัวร์ (ในและต่างประเทศ)

- Package tour (domestic / out-bound)

- ค่าซื้ อสิ นค้า / ของที่ระลึกในการ
ท่องเที่ยวในประเทศ

- Expense on goods / souvenir during
the domestic trip

- ค่าซื้ อสิ นค้า / ของที่ระลึกในการ
ท่องเที่ยวในต่างประเทศ

-Expense on goods / souvenir during
the out-bound trip

POSSIBLE CODE & MEANING

NAME OF BYTES
REC
2
09
SUB
2
01

RECORD NO.09
SUB - RECORD NO.01
8.4 Special occasion travelling and tours
- Visiting hometown/relatives,
religious activity / other

LENGTH

EG80 (3)
EG80 (4)
EG81 (3)
EG81 (4)
EG82 (3)
EG82 (4)

5
5
5
5
5
5

(cash) EG83 (3)
(in-kind) EG83 (4)

5
5

(cash) EG84 (3)
(in-kind) EG84 (4)

5
5

(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)

00001 99999, Blank
8.5 การสื่ อสาร
- ค่าซื้ อเครื่ องโทรศัพท์/โทรสาร
( รวมค่าบริ การติดตั้ง )

8.5 Communication
- Communicated equipment i.e. telephone,
mobile phone, facsimile
(cash) EG85 (3)
( include service cost )
(in-kind) EG85 (4)

- ค่าบริ การโทรศัพท์ / โทรศัพท์เคลื่อนที่

- Telephone rate and service

- ค่าสมาชิกและค่าบริ การอินเตอร์เน็ต

-Membership / internet services

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

-Other

9. การศึกษา
9.1 ค่าเล่าเรี ยน / ค่าธรรมเนี ยมในโรงเรี ยน
หรื อสถานศึกษาของรัฐ

9. Education expense
9.1 Tuition and school fees - public
academy

9.2 ค่าเล่าเรี ยน / ค่าธรรมเนี ยมในโรงเรี ยน
หรื อสถานศึกษาเอกชน

9.2 Tuition and school fees - private
academy

9.3 ค่าหนังสื อ เครื่ องเขียน และอุปกรณ์

9.3 Text books , school equipment

9.4 ค่าเรี ยนพิเศษ

9.4 Special learning course

9.5 อื่น ๆ

9.5 Other education expenses

5
5

EG86 (1)
EG86 (2)
EG87 (1)
EG87 (2)
EG88 (1)
EG88 (2)

5
5
5
5
5
5

(cash) EG89 (3)
(in-kind) EG89 (4)

6
6

(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)

000001  999999, Blank
(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)

EG90 (3)
EG90 (4)
EG91 (3)
EG91 (4)
EG92 (3)
EG92 (4)
EG93 (3)
EG93 (4)

6
6
5
5
5
5
5
5

00001 99999, Blank
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RECORD ที่ 10
SUB-RECORD ที่ 01

RECORD NO. 10
SUB-RECORD NO. 01

10. การอ่ าน/บันเทิง/กิจกรรมทางศาสนา
10.1 ค่าซื้ ออุปกรณ์การบันเทิงและกีฬา
- โทรทัศน์ วิทยุ เครื่ องเล่นเทป/ดิสค์/
วีดีโอ/วีซีดี/ดีวีดี

10. Recreation/religious activity expense
10.1 Recreation equipment and sports
-TV sets , radio , cassette-tape /
disc / video / VCD / DVD player

(cash) EG94 (3)
(in-kind) EG94 (4)

5
5

(cash) EG95 (3)
(in-kind) EG95 (4)

5
5

- Camera / camcorders ,movie slide
projector

- จานรับสัญญาณดาวเทียมและค่า
ติดตั้งเคเบิ้ลทีวี

- Cable TV installment fees or satellite
discs
(cash)
(in-kind)
-Computer & equipments
(cash)
(in-kind)
-Sport equipments and Body fitness
equipments
(cash)
(in-kind)
-Repair / maintenance and others
(cash)
(in-kind)

- อุปกรณ์กีฬาและบริ หารร่ างกาย

- ซ่ อมแซม / บารุ งรักษา และอื่น ๆ

10.2 เครื่ องเล่น สัตว์เลี้ยง ไม้ประดับและ
การบันเทิง
- ของเล่นต่าง ๆ (รวมรถเด็กเล่น )

EG96 (3)
EG96 (4)
EG97 (3)
EG97 (4)

5
5
5
5

EG98 (3)
EG98 (4)
EG99 (3)
EG99 (4)

5
5
5
5

EG100 (3)
EG100 (4)
EG101 (3)
EG101 (4)

5
5
5
5

(cash) EG102 (1)
(in-kind) EG102 (2)

5
5

10.2 Toys , pets , shurbs and recreation
- Toys ( include baby cars )

(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)

- ซื้ อสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์

- Pets and pet equipment

- ซื้ อต้นไม้/ พันธ์ไม้ประดับและดอกไม้
(รวม ปุ๋ ยและอุปกรณ์ )

-Tree / shrubs / flower ( including
fertilizer / equipment )

- ซื้ อ / เช่าเทป / วีดีโอ ฯ / ค่าสมาชิก เคเบิ้ลทีวีและค่าถ่ายรู ป

- Purchasing/ renting tapes/ video/ cable
TV membership / photography
(cash)
(in-kind)
- Repair / maintenance and others
(cash)
(in-kind)

- ซ่ อมแซม / บารุ งรักษาและอื่น ๆ
10.3 ค่าผ่านประตู ค่าเรี ยนและเล่นกีฬา
- ภาพยนตร์ / กีฬา / การแสดงต่าง ๆ

POSSIBLE CODE & MEANING

NAME OF BYTES
REC
2
10
SUB
2
01

- กล้องถ่ายรู ป/วีดีโอ เครื่ องฉาย ภาพยนตร์ และภาพนิ่ ง

- เครื่ องคอมพิวเตอร์

LENGTH

10.3 Admission , sports fee
- Cinema / sports / tradition arts

- สนามเด็กเล่น/ สวนสนุ ก/สวนสัตว์ ฯ

- Amusement parks , zoo , etc.

- ค่าเรี ยน / เล่นกีฬา

- Sport fees / rate

- อื่น ๆ

- Others

(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)

EG103 (1)
EG103 (2)
EG104 (1)
EG104 (2)

5
5
5
5

EG105 (1)
EG105 (2)
EG106 (1)
EG106 (2)
EG107 (1)
EG107 (2)
EG108 (1)
EG108 (2)

5
5
5
5
5
5
5
5

00001  99999, Blank
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10.4 การอ่าน/การศาสนา/ลัทธิความเชื่ อถือ
- ค่าหนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร และ
หนังสื ออื่น ๆ (ที่ไม่ใช่หนังสื อเรี ยน)
- ค่าธรรมเนี ยมการใช้ห้องสมุดและอื่นๆ

- ค่าอาหาร / ของถวายพระ / ไหว้เจ้า
และอื่นๆ

11. การจัดงานพิธีในโอกาสพิเศษ
- งานแต่งงาน งานวันเกิดและอื่น ๆ

LENGTH

NAME OF BYTES

10.4 Reading / religious activities
- Newspapers , magazines and books
( other than studying books )

EG109 (1)
EG109 (2)

5
5

EG110 (1)
EG110 (2)

5
5

EG111 (1)
EG111 (2)

5
5

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

5
5

(cash)
(in-kind)
- Library fees / other reading materials rate
(cash)
(in-kind)
- Gifts to the temple and other religious
expenses
(cash)
(in-kind)

POSSIBLE CODE & MEANING

00001  99999, Blank

11. Special ceremony expenses
- Wedding , birthday , other ceremonies

ข. ค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค

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 / ค่าธรรมเนี ยม / ค่าปรับ

1. Taxes , charge / fees and fine

2. ค่าสมาชิกกลุ่มอาชีพ

2. Career membership expense

EG113 (3)
EG113 (4)
EG114 (3)
EG114 (4)

5
5
5
5

3. เงิน / สิ่ งของที่ส่งให้บุคคลนอกครัวเรื อน

3. Money / material given to other person
(cash) EG115 (3)
(in-kind) EG115 (4)

5
5

EG116 (3)
EG116 (4)
EG117 (3)
EG117 (4)

5
5
5
5

(cash) EG118 (3)
(in-kind) EG118 (4)

6
6

EG119 (3)
EG119 (4)
EG120 (3)
EG120 (4)
EG121 (3)
EG121 (4)

6
6
6
6
5
5

( outside this household )
4. บริ จาคเงิน / ซื้ อสิ่ งของให้แก่องค์กรต่าง ๆ

4. Contribute money / material to
NGO institute

5. เงินทาบุญ / เงินช่วยงานอื่น ๆ

5. Other contributions

6. ค่าเบี้ยประกันภัย / ทรัพย์สิน / ประกันชีวิต
เงินฌาปนกิจศพ ฯ(ไม่รวม สะสมทรัพย์)

6. Insurances premiums , cremation fee

7. สลากกินแบ่ง/ หวยของรัฐ/ การพนันอื่น ๆ

7. Lottery tickets and
other kind of gambing

etc.(excluding saving insurance)

8. ดอกเบี้ยจ่าย ดอกเบี้ยแชร์

8. Interest payment

9. อื่น ๆ

9. Other expenses

(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)

(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)

(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)
(cash)
(in-kind)

00001  99999, Blank

000001  999999, Blank

00001  99999, Blank
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LENGTH

NAME

OF BYTES

ตอนที่ 4 ค่ าใช้ จ่ายอาหาร เครื่ องดื่ม และยาสู บ

PART 4 EXPENDITURE ON FOOD, BEVERAGES &TOBACCO

RECORD ที่ 12
SUB-RECORD ที่ 01

RECORD NO. 12
SUB-RECORD NO. 01

REC
SUB

2
2

แหล่งที่มา (ของอาหารที่บริโภค)

Source of food received

SOURCE

1

รายการอาหาร
1. ข้ าว แป้ ง และอาหารที่ทาจากแป้ ง

List of Food
1. Grains and cereal products

- เส้นก๋ วยเตี๋ยว/บะหมี่/ขนมจีน

- Chinese noodle/egg noodle

- ขนมปั ง/เค้ก ขนมที่ทำจำกแป้ งฯ

- Bread/cake/bake dessert

- ข้ำวเจ้ำ(ข้ำวสำร)

- Rice

- ข้ำวเหนี ยว(ข้ำวสำร)

- Glutinous rice

- แป้ งข้ำวเจ้ำ และแป้ งอื่นๆ

- Rice fiour and other flours

- เส้นหมี่ สำคูฯลฯ

- Noodles, macaroni, etc

2. เนื้อสั ตว์ และสั ตว์ปีกทุกชนิด

2. Meat and poultry

-หมู (สด)

- Pork/pork spareribs/parts of pig

-วัว ควำย(สด)

- Beef / other parts of cow/baffalo

-ไก่(สด)

- Chicken(including entrails/other parts)

-เนื้ อสัตว์อื่นๆ (สด/ปรุงสาเร็ จ)

- Others (fresh/ready to eat)

-เนื้ อสัตว์แปรรู ป

- Preserved items

3. ปลาและสั ตว์นา้ อื่น ๆ

3. Fishes and seafood

-ปลำช่อน ปลำดุก (สด/ปรุงสาเร็ จ)

- Snakehead/catfish (fresh/ready-to-eat)

-ปลำนิ ล (สด/ปรุงสาเร็ จ)

- Nile tilapia (fresh/ready-to-eat)

-สัตว์น้ ำอื่นๆ (สด/ปรุงสาเร็ จ)

- Others (fresh/ready-to-eat)

-สัตว์น้ ำแปรรู ป

- Other fishes and seafood products

(ปริ มาณ)
(มูลค่ า)
(ปริ มาณ)
(มูลค่ า)
(ปริ มาณ)
(มูลค่ า)
(ปริ มาณ)
(มูลค่ า)
(ปริ มาณ)
(มูลค่ า)
(ปริ มาณ)
(มูลค่ า)
(ปริ มาณ)
(มูลค่ า)

(quantity)
(value)
(quantity)
(value)
(quantity)
(value)
(quantity)
(value)
(quantity)
(value)
(quantity)
(value)
(quantity)
(value)

QF01
EF01
QF010102
EF010102
QF010305
EF010305
QF0106
EF0106
QF0107
EF0107
QF010809
EF010809
QF011014
EF011014

7
4
7
4
7
4
7
4
7
4
7
4
7
4

(ปริ มาณ)
(มูลค่ า)
(ปริ มาณ)
(มูลค่ า)
(ปริ มาณ)
(มูลค่ า)
(ปริ มาณ)
(มูลค่ า)
(ปริ มาณ)
(มูลค่ า)
(ปริ มาณ)
(มูลค่ า)

(quantity)
(value)
(quantity)
(value)
(quantity)
(value)
(quantity)
(value)
(quantity)
(value)
(quantity)
(value)

QF02
EF02
QF020103
EF020103
QF020405
EF020405
QF0206
EF0206
QF020710
EF020710
QF021114
EF021114

7
4
7
4
7
4
7
4
7
4
7
4

(ปริ มาณ)
(มูลค่ า)
(ปริ มาณ)
(มูลค่ า)
(ปริ มาณ)
(มูลค่ า)
(ปริ มาณ)
(มูลค่ า)
(ปริ มาณ)
(มูลค่ า)

(quantity)
(value)
(quantity)
(value)
(quantity)
(value)
(quantity)
(value)
(quantity)
(value)

QF03
EF03
QF030102
EF030102
QF0303
EF0303
QF030421
EF030421
QF032231
EF032231

7
4
7
4
7
4
7
4
7
4

POSSIBLE CODE &
MEANING

12
01
1 = paid
2 = receive free/as part
of work welfare
3 = own production
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4. อาหารประเภทนม เนย เนยแข็งและไข่

4. Milk , cheese and eggs

-นมสด

- Fresh milk

-นมเปรี้ ยว โยเกิร์ต ยำคูลท์ นมถัว่ เหลือง

- Sour cream/yogurt/yacult/soybean milk

-ไข่ไก่ (สด)

- Hen eggs

-ไข่อื่นๆ (สด/แปรรู ป)

- Other eggs

-นมข้นหวำน

- Condensed milk

-นมผง

- Powdered milk

-ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ทำจำกนม

- Other products made from milk

5. นา้ มัน และ ไขมัน

5. Oil and fat

-น้ ำมันพืช

- Vegetable oil

-น้ ำมันสัตว์ เนยสด น้ ำมันอื่นๆ

- Lard oil/butter/other oil and fat

6. ผลไม้ และ ถั่วเปลือกแข็ง

6. Fruits and nuts

-กล้วยน้ ำว้ำ (สด)

- Banana

-ส้มเขียวหวำน/มะละกอสุก/สับปะรด/เงำะ (สด)

- Orange/papaya/pineapple/rambutan

-มะม่วง (สด)

- Mango

-ผลไม้อื่นๆ (สด/แช่ อิ่ม/ดอง/กวน/ตากแห้ ง)

- Others kind of fruit
(fresh/preserved/pickled/dried fruits)
- Canned fruits/peanut/other nuts

-ผลไม้กระป๋ อง ถัว่ อื่นๆ
7. ผัก

7. Vegetables

-ผักสดทุกชนิ ด

- Fresh vegetables

-หัวหอมแดง กระเทียม

- Onion/garlic

-ผัก (ตำกแห้ง/ดอง/ทำเค็ม) อื่นๆ

- Others (preserved items)

(ปริ มาณ)
(มูลค่ า)
(ปริ มาณ)
(มูลค่ า)
(ปริ มาณ)
(มูลค่ า)
(ปริ มาณ)
(มูลค่ า)
(ปริ มาณ)
(มูลค่ า)
(ปริ มาณ)
(มูลค่ า)
(ปริ มาณ)
(มูลค่ า)
(ปริ มาณ)
(มูลค่ า)

(quantity)
(value)
(quantity)
(value)
(quantity)
(value)
(quantity)
(value)
(quantity)
(value)
(quantity)
(value)
(quantity)
(value)
(quantity)
(value)

LENGTH

NAME OF BYTES
QF04
7
EF04
4
QF0401
7
EF0401
4
QF040203
7
EF040203
4
QF0404
7
EF0404
4
QF040507
7
EF040507
4
QF0408
7
EF0408
4
QF0409
7
EF0409
4
QF041013
7
EF041013
4

(ปริ มาณ) (quantity) QF05
(มูลค่ า) (value)
EF05
(ปริ มาณ) (quantity) QF0501
(มูลค่ า) (value)
EF0501
(ปริ มาณ) (quantity) QF050206
(มูลค่ า) (value) EF050206

7
4
7
4
7
4

(ปริ มาณ)
(มูลค่ า)
(ปริ มาณ)
(มูลค่ า)
(ปริ มาณ)
(มูลค่ า)
(ปริ มาณ)
(มูลค่ า)
(ปริ มาณ)
(มูลค่ า)
(ปริ มาณ)
(มูลค่ า)

(quantity)
(value)
(quantity)
(value)
(quantity)
(value)
(quantity)
(value)
(quantity)
(value)
(quantity)
(value)

QF06
EF06
QF0601
EF0601
QF060205
EF060205
QF0606
EF0606
QF060718
EF060718
QF061924
EF061924

7
4
7
4
7
4
7
4
7
4
7
4

(ปริ มาณ)
(มูลค่ า)
(ปริ มาณ)
(มูลค่ า)
(ปริ มาณ)
(มูลค่ า)
(ปริ มาณ)
(มูลค่ า)

(quantity)
(value)
(quantity)
(value)
(quantity)
(value)
(quantity)
(value)

QF07
EF07
QF070125
EF070125
QF072627
EF072627
QF072831
EF072831

7
4
7
4
7
4
7
4

POSSIBLE CODE &
MEANING

-26FIELD

8. นา้ ตาล และ ขนมหวาน

8. Sugar and sweets

-ไอศกรี ม เชอร์ เบต และขนมหวำนต่ำงๆ
-น้ ำตำลทุกชนิ ด แยม น้ ำผึ้งฯลฯ
9. เครื่ องปรุงรส และ เครื่ องเทศ

9. Spices and condiments

- เกลือ น้ ำปลำ

- Salt / fish sauce

-เครื่ องปรุ งรส และเครื่ องเทศอื่นๆ

- Other spices

10.เครื่ องดื่มไม่ มีแอลกอฮอล์(บริโภคที่บ้าน)
- ผลิตภัณฑ์ กึ่งสาเร็จรูป

10. Non - alcoholic beverages (at home)
- Semi - prepared products

-กำแฟเม็ด/ผง (รวม กาแฟผงสาเร็ จรู ป)

- Coffee

-ชำผงสำเร็ จรู ป/ใบชำ...................

- Tea

- ผลิตภัณฑ์ สาเร็จรูป

- Prepared products

FIELD

NAME OF BYTES
(ปริ มาณ) (quantity) QF08
7
(มูลค่ า) (value)
EF08
4
(ปริ มาณ) (quantity) QF080104
7
(มูลค่ า) (value) EF080104
4
(ปริ มาณ) (quantity) QF080509
7
(มูลค่ า) (value) EF080509
4
(ปริ มาณ) (quantity) QF09
(มูลค่ า) (value)
EF09
(ปริ มาณ) (quantity) QF090102
(มูลค่ า) (value) EF090102
(ปริ มาณ) (quantity) QF090313
(มูลค่ า) (value) EF090313

7
4
7
4
7
4

(ปริ มาณ)
(มูลค่ า)
(ปริ มาณ)
(มูลค่ า)
(ปริ มาณ)
(มูลค่ า)
(ปริ มาณ)
(มูลค่ า)

(quantity)
(value)
(quantity)
(value)
(quantity)
(value)
(quantity)
(value)

QF10
EF10
QF1001
EF1001
QF1002
EF1002
QF11
EF11

7
4
7
4
7
4
7
4

(value)
(value)
(value)
(value)

EF12
EF120106
EF1210
EF120709

4
4
4
4

QF13
EF13

7
5

11.อาหารสาเร็จรูปที่ซื้อมา (บริโภคที่บ้าน)
-ข้ำวแกง/กับข้ำวสำเร็ จรู ป
-อำหำรว่ำง/สำเร็ จรู ปอื่นๆ
-ผลิตภัณฑ์อำหำรสำเร็ จรู ป

11. Prepared food (taken home)

(มูลค่ า)
(มูลค่ า)
(มูลค่ า)
(มูลค่ า)

12.อาหารและเครื่ องดื่มที่ไม่ มีแอลกอฮอล์
(บริโภคนอกบ้ าน)

12. Food and non-alcoholic beverages
(eaten away from home)

(ปริ มาณ) (quantity)
(มูลค่ า) (value)

13.เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- บริโภคที่บ้าน

13. Alcoholic beverages
- Drink at home

-เบียร์

- Beer

-เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อื่นๆ

- Others ( drink at home )

- บริโภคนอกบ้ าน
-เบียร์

- Drink away from home
- Beer

-เครื่ องดื่มอื่นๆ ที่มีแอลกอฮอล์ (บริ โภคนอกบ้ำน)...................
- Others ( drink away from home )

LENGTH

(ปริ มาณ) (quantity) QF14
(มูลค่ า) (value)
EF14
(ปริ มาณ) (quantity) QF1401
(มูลค่ า) (value)
EF1401
(ปริ มาณ) (quantity) QF140204
(มูลค่ า) (value) EF140204

7
5
7
5
7
5

(ปริ มาณ) (quantity) QF15
(มูลค่ า) (value)
EF15
(ปริ มาณ) (quantity) QF1501
(มูลค่ า) (value)
EF1501
(ปริ มาณ) (quantity) QF150204
(มูลค่ า) (value) EF150204

7
5
7
5
7
5

POSSIBLE CODE &
MEANING
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14.ยาสู บ หมาก ยานัตถุ์ และผลิตภัณฑ์ ประเภทเดียวกัน 14. Tobacco products
- บุหรี่ ซิ กำร์ ยำเส้น ยำตั้ง ฯลฯ
- Cigarettes , tobacco etc.
- หมำก พลู ยำฉุ น ยำจืด ยำนัตถุ์ ฯลฯ
- Betelnut , snuff etc.

(มูลค่ า)
(มูลค่ า)

(value)
(value)

FIELD

LENGTH

NAME

OF BYTES

EF16
EF17

4
4

POSSIBLE CODE &
MEANING

หมำยเหตุ; ปี 2555 มีกำรแก้ไข/เพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรบันทึกข้อมูลกำรบริ โภคอำหำร ดังนี้
- แหล่งที่มำ (ของอำหำรที่บริ โภค) ประกอบด้วย รหัส "1 = ซื้ อ/จ่ำยเอง", "2 =ได้รับฟรี /เป็ นส่ วนหนึ่งของค่ำจ้ำง", "3 = ผลิตเอง/นำของในร้ำนมำบริ โภค"
โดยสำมำรถเปรี ยบเทียบกับข้อมูลปี ก่อนหน้ำ (2549 - 2554) ดังนี้
ปี 2555
ปี 2549 - 2554
รหัส "1"
"ซื้ อ/จ่ำยเอง"
รหัส "2 + 3"
"ไม่ได้ซ้ื อ/จ่ำย ได้ฟรี เป็ นส่ วนหนึ่ งของค่ำจ้ำง ผลิตเอง/นำของในร้ำนมำบริ โภค"
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 "
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รายการข้ อมูลทีท่ าการ Generate ภายใน RECORD 12
FIELD LENGTH
NAME OF BYTES

FIELD
รายการอาหาร
1. ข้ าว แป้ง และอาหารที่ทาจากแป้ ง
ปริมาณ
- ปริมาณรวม
- จากการ "ซื้ อ/จ่าย"

- จากการ "ไม่ได้ซ้ื อ/จ่าย"

จานวนเงิน
- จานวนเงินรวม
- จากการ "ซื้ อ/จ่าย"

- จากการ "ไม่ได้ซ้ื อ/จ่าย"

2. เนื้อสัตว์ และสัตว์ปีกทุกชนิด
ปริมาณ
- ปริมาณรวม
- จากการ "ซื้ อ/จ่าย"

- จากการ "ไม่ได้ซ้ื อ/จ่าย"

จานวนเงิน
- จานวนเงินรวม
- จากการ "ซื้ อ/จ่าย"

- จากการ "ไม่ได้ซ้ื อ/จ่าย"

List of Food
1. Grains and cereal products
Quantity
- Total quantity
- Quantity from cash paid

- Quantity from non-cash paid

Monetary value
- Total monetary value
- Value from cash paid

- Value from non-cash paid

2. Meat and poultry
Quantity
- Total quantity
- Quantity from cash paid

- Quantity from non-cash paid

Monetary value
- Total monetary value
- Value from cash paid

- Value from non-cash paid

QF01
QF01a

7
7

QF01b

7

EF01
EF01a

4
4

EF01b

4

QF02
QF02a

7
7

QF02b

7

EF02
EF02a

4
4

EF02b

4

POSSIBLE CODE & MEANING

QF01 = QF01a + QF01b
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "1" (SOURCE = 1)
[ QF010102 + QF010305 + QF0106 + QF0107 +
QF010809 + QF011014 ]
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "2+3" (SOURCE = 2, 3)
[ QF010102 + QF010305 + QF0106 + QF0107 +
QF010809 + QF011014 ]
EF01 = EF01a + EF01b
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "1" (SOURCE = 1)
[ EF010102 + EF010305 + EF0106 + EF0107 +
EF010809 + EF011014 ]
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "2+3" (SOURCE = 2, 3)
[ EF010102 + EF010305 + EF0106 + EF0107 +
EF010809 + EF011014 ]

QF02 = QF02a + QF02b
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "1" (SOURCE = 1)
[ QF020103 + QF020405 + QF0206 + QF020710 +
QF021114 ]
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "2+3" (SOURCE = 2, 3)
[ QF020103 + QF020405 + QF0206 + QF020710 +
QF021114 ]
EF02 = EF02a + EF02b
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "1" (SOURCE = 1)
[ FF020103 + FF020405 + FF0206 + FF020710 +
FF021114 ]
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "2+3" (SOURCE = 2, 3)
[ FF020103 + FF020405 + FF0206 + FF020710 +
FF021114 ]

-29FIELD LENGTH
NAME OF BYTES

FIELD
3. ปลาและสัตว์นา้ อื่น ๆ
ปริมาณ
- ปริมาณรวม
- จากการ "ซื้ อ/จ่าย"
- จากการ "ไม่ได้ซ้ื อ/จ่าย"
จานวนเงิน
- จานวนเงินรวม
- จากการ "ซื้ อ/จ่าย"
- จากการ "ไม่ได้ซ้ื อ/จ่าย"

4. อาหารประเภทนม เนย ไข่
ปริมาณ
- ปริมาณรวม
- จากการ "ซื้ อ/จ่าย"

- จากการ "ไม่ได้ซ้ื อ/จ่าย"

จานวนเงิน
- จานวนเงินรวม
- จากการ "ซื้ อ/จ่าย"

- จากการ "ไม่ได้ซ้ื อ/จ่าย"

5. นา้ มัน และ ไขมัน
ปริมาณ
- ปริมาณรวม
- จากการ "ซื้ อ/จ่าย"
- จากการ "ไม่ได้ซ้ื อ/จ่าย"

3. Fishes and seafood
Quantity
- Total quantity
- Quantity from cash paid
- Quantity from non-cash paid
Monetary value
- Total monetary value
- Value from cash paid
- Value from non-cash paid

4. Milk , cheese and eggs
Quantity
- Total quantity
- Quantity from cash paid

- Quantity from non-cash paid

Monetary value
- Total monetary value
- Value from cash paid

- Value from non-cash paid

5. Oil and fat
Quantity
- Total quantity
- Quantity from cash paid
- Quantity from non-cash paid

QF03
QF03a

7
7

QF03b

7

EF03
EF03a

4
4

EF03b

4

QF04
QF04a

7
7

QF04b

7

EF04
EF04a

4
4

EF04b

4

QF05
QF05a

7
7

QF05b

7

POSSIBLE CODE & MEANING

QF03 = QF03a + QF03b
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "1" (SOURCE = 1)
[ QF030102 + QF0303 + QF030421 + QF032231 ]
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "2+3" (SOURCE = 2, 3)
[ QF030102 + QF0303 + QF030421 + QF032231 ]
EF03 = EF03a + EF03b
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "1" (SOURCE = 1)
[ EF030102 + EF0303 + EF030421 + EF032231 ]
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "2+3" (SOURCE = 2, 3)
[ EF030102 + EF0303 + EF030421 + EF032231 ]

QF04 = QF04a + QF04b
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "1" (SOURCE = 1)
[ QF0401 + QF040203 + QF0404 + QF040507 +
QF0408 + QF0409 + QF041013 ]
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "2+3" (SOURCE = 2, 3)
[ QF0401 + QF040203 + QF0404 + QF040507 +
QF0408 + QF0409 + QF041013 ]
EF04 = EF04a + EF04b
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "1" (SOURCE = 1)
[ EF0401 + EF040203 + EF0404 + EF040507 +
EF0408 + EF0409 + EF041013 ]
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "2+3" (SOURCE = 2, 3)
[ EF0401 + EF040203 + EF0404 + EF040507 +
EF0408 + EF0409 + EF041013 ]

QF05 = QF05a + QF05b
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "1" (SOURCE = 1)
[ QF0501 + QF050206 ]
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "2+3" (SOURCE = 2, 3)
[ QF0501 + QF050206 ]

-30FIELD LENGTH
NAME OF BYTES

FIELD
จานวนเงิน
- จานวนเงินรวม
- จากการ "ซื้ อ/จ่าย"
- จากการ "ไม่ได้ซ้ื อ/จ่าย"

6. ผลไม้ และ ถั่วเปลือกแข็ง
ปริมาณ
- ปริมาณรวม
- จากการ "ซื้ อ/จ่าย"

- จากการ "ไม่ได้ซ้ื อ/จ่าย"

จานวนเงิน
- จานวนเงินรวม
- จากการ "ซื้ อ/จ่าย"

- จากการ "ไม่ได้ซ้ื อ/จ่าย"

7. ผัก
ปริมาณ
- ปริมาณรวม
- จากการ "ซื้ อ/จ่าย"
- จากการ "ไม่ได้ซ้ื อ/จ่าย"
จานวนเงิน
- จานวนเงินรวม
- จากการ "ซื้ อ/จ่าย"
- จากการ "ไม่ได้ซ้ื อ/จ่าย"

Monetary value
- Total monetary value
- Value from cash paid
- Value from non-cash paid

6. Fruits and nuts
Quantity
- Total quantity
- Quantity from cash paid

- Quantity from non-cash paid

Monetary value
- Total monetary value
- Value from cash paid

- Value from non-cash paid

7. Vegetables
Quantity
- Total quantity
- Quantity from cash paid
- Quantity from non-cash paid
Monetary value
- Total monetary value
- Value from cash paid
- Value from non-cash paid

EF05
EF05a

4
4

EF05b

4

QF06
QF06a

7
7

QF06b

7

EF06
EF06a

4
4

EF06b

4

QF07
QF07a

7
7

QF07b

7

EF07
EF07a

4
4

EF07b

4

POSSIBLE CODE & MEANING

EF05 = EF05a + EF05b
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "1" (SOURCE = 1)
[ EF0501 + EF050206 ]
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "2+3" (SOURCE = 2, 3)
[ EF0501 + EF050206 ]

QF06 = QF06a + QF06b
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "1" (SOURCE = 1)
[ QF0601 + QF060205 + QF0606 + QF060718 +
QF061924 ]
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "2+3" (SOURCE = 2, 3)
[ QF0601 + QF060205 + QF0606 + QF060718 +
QF061924 ]
EF06 = EF06a + EF06b
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "1" (SOURCE = 1)
[ EF0601 + EF060205 + EF0606 + EF060718 +
EF061924 ]
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "2+3" (SOURCE = 2, 3)
[ EF0601 + EF060205 + EF0606 + EF060718 +
EF061924 ]

QF07 = QF07a + QF07b
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "1" (SOURCE = 1)
[ QF070125 + QF072627 + QF072831 ]
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "2+3" (SOURCE = 2, 3)
[ QF070125 + QF072627 + QF072831 ]
EF07 = EF07a + EF07b
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "1" (SOURCE = 1)
[ EF070125 + EF072627 + EF072831 ]
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "2+3" (SOURCE = 2, 3)
[ EF070125 + EF072627 + EF072831 ]

-31FIELD LENGTH
NAME OF BYTES

FIELD
8. นา้ ตาล และ ขนมหวาน
ปริมาณ
- ปริมาณรวม
- จากการ "ซื้ อ/จ่าย"
- จากการ "ไม่ได้ซ้ื อ/จ่าย"
จานวนเงิน
- จานวนเงินรวม
- จากการ "ซื้ อ/จ่าย"
- จากการ "ไม่ได้ซ้ื อ/จ่าย"
9. เครื่ องปรุ งรส และ เครื่ องเทศ
ปริมาณ
- ปริมาณรวม
- จากการ "ซื้ อ/จ่าย"
- จากการ "ไม่ได้ซ้ื อ/จ่าย"
จานวนเงิน
- จานวนเงินรวม
- จากการ "ซื้ อ/จ่าย"
- จากการ "ไม่ได้ซ้ื อ/จ่าย"

10.เครื่ องดื่มไม่มแี อลกอฮอล์ (กินที่บ้าน)
- ผลิตภัณฑ์ กึ่งสาเร็จรู ป
ปริมาณ
- ปริมาณรวม
- จากการ "ซื้ อ/จ่าย"
- จากการ "ไม่ได้ซ้ื อ/จ่าย"
จานวนเงิน
- จานวนเงินรวม
- จากการ "ซื้ อ/จ่าย"
- จากการ "ไม่ได้ซ้ื อ/จ่าย"

8. Sugar and sweets
Quantity
- Total quantity
- Quantity from cash paid

QF08
QF08a

7
7

QF08b

7

EF08
EF08a

4
4

EF08b

4

QF09
QF09a

7
7

QF09b

7

EF09
EF09a

4
4

EF09b

4

10. Non - alcoholic beverages (at home)
- Semi - prepared products
Quantity
- Total quantity
- Quantity from cash paid

QF10
QF10a

7
7

- Quantity from non-cash paid

QF10b

7

EF10
EF10a

4
4

EF10b

4

- Quantity from non-cash paid
Monetary value
- Total monetary value
- Value from cash paid
- Value from non-cash paid
9. Spices and condiments
Quantity
- Total quantity
- Quantity from cash paid
- Quantity from non-cash paid
Monetary value
- Total monetary value
- Value from cash paid
- Value from non-cash paid

Monetary value
- Total monetary value
- Value from cash paid
- Value from non-cash paid

POSSIBLE CODE & MEANING

QF08 = QF08a + QF08b
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "1" (SOURCE = 1)
[ QF080104 + QF080509 ]
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "2+3" (SOURCE = 2, 3)
[ QF080104 + QF080509 ]
EF08 = EF08a + EF08b
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "1" (SOURCE = 1)
[ EF080104 + EF080509 ]
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "2+3" (SOURCE = 2, 3)
[ EF080104 + EF080509 ]

QF09 = QF09a + QF09b
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "1" (SOURCE = 1)
[ QF090102 + QF090313 ]
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "2+3" (SOURCE = 2, 3)
[ QF090102 + QF090313 ]
EF09 = EF09a + EF09b
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "1" (SOURCE = 1)
[ EF090102 + EF090313 ]
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "2+3" (SOURCE = 2, 3)
[ EF090102 + EF090313 ]

QF10 = QF10a + QF10b
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "1" (SOURCE = 1)
[ QF1001 + QF1002 + QF100304 ]
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "2+3" (SOURCE = 2, 3)
[ QF1001 + QF1002 + QF100304 ]
EF10 = EF10a + EF10b
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "1" (SOURCE = 1)
[ EF1001 + EF1002 + EF100304 ]
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "2+3" (SOURCE = 2, 3)
[ EF1001 + EF1002 + EF100304 ]

-32FIELD LENGTH
NAME OF BYTES

FIELD

POSSIBLE CODE & MEANING

- ผลิตภัณฑ์ สาเร็จรูป
ปริมาณ
- ปริมาณรวม
- จากการ "ซื้ อ/จ่าย"
- จากการ "ไม่ได้ซ้ื อ/จ่าย"

- Prepared products
Quantity
- Total quantity
- Quantity from cash paid
- Quantity from non-cash paid

QF11
QF11a
QF11b

7
7
7

QF11 = QF11a + QF11b
QF11 เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "1" (SOURCE = 1)
QF11 เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "2+3" (SOURCE = 2, 3)

จานวนเงิน
- จานวนเงินรวม
- จากการ "ซื้ อ/จ่าย"
- จากการ "ไม่ได้ซ้ื อ/จ่าย"

Monetary value
- Total monetary value
- Value from cash paid
- Value from non-cash paid

EF11
EF11a
EF11b

4
4
4

EF11 = EF11a + EF11b
EF11 เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "1" (SOURCE = 1)
EF11 เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "2+3" (SOURCE = 2, 3)

QF12
QF12a

7
7

QF12b

7

QF12 = QF12a + QF12b
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "1" (SOURCE = 1)
[ QF120106 + QF1210 + QF120709 ]
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "2+3" (SOURCE = 2, 3)
[ QF120106 + QF1210 + QF120709 ]

EF12
EF12a

4
4

EF12b

4

QF13
QF13a
QF13b

7
7
7

QF13 = QF13a + QF13b
QF13 เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "1" (SOURCE = 1)
QF13 เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "2+3" (SOURCE = 2, 3)

EF13
EF13a
EF13b

5
5
5

EF13 = EF13a + EF13b
EF13 เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "1" (SOURCE = 1)
EF13 เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "2+3" (SOURCE = 2, 3)

QF14
QF14a

7
7

QF14b

7

QF14 = QF14a + QF14b
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "1" (SOURCE = 1)
[ QF1401 + QF140204 ]
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "2+3" (SOURCE = 2, 3)
[ QF1401 + QF140204 ]

11.อาหารสาเร็จรูปที่ซื้อมา (กินที่บ้าน)
ปริมาณ
- ปริมาณรวม
- จากการ "ซื้ อ/จ่าย"
- จากการ "ไม่ได้ซ้ื อ/จ่าย"
จานวนเงิน
- จานวนเงินรวม
- จากการ "ซื้ อ/จ่าย"
- จากการ "ไม่ได้ซ้ื อ/จ่าย"

12.อาหารฯ ไม่ มแี อลกอฮอล์ (กินนอกบ้ าน)
ปริมาณ
- ปริมาณรวม
- จากการ "ซื้ อ/จ่าย"
- จากการ "ไม่ได้ซ้ื อ/จ่าย"
จานวนเงิน
- จานวนเงินรวม
- จากการ "ซื้ อ/จ่าย"
- จากการ "ไม่ได้ซ้ื อ/จ่าย"
13.เครื่ องดื่มที่มแี อลกอฮอล์
- บริโภคที่บ้าน
ปริมาณ
- ปริมาณรวม
- จากการ "ซื้ อ/จ่าย"
- จากการ "ไม่ได้ซ้ื อ/จ่าย"

11. Prepared food (taken home)
Quantity
- Total quantity
- Quantity from cash paid
- Quantity from non-cash paid
Monetary value
- Total monetary value
- Value from cash paid
- Value from non-cash paid

12. Food & non-alcoholic (eating away)
Quantity
- Total quantity
- Quantity from cash paid
- Quantity from non-cash paid
Monetary value
- Total monetary value
- Value from cash paid
- Value from non-cash paid

EF12 = EF12a + EF12b
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "1" (SOURCE = 1)
[ EF120106 + EF1210 + EF120709 ]
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "2+3" (SOURCE = 2, 3)
[ EF120106 + EF1210 + EF120709 ]

13. Alcoholic beverages
- Drink at home
Quantity
- Total quantity
- Quantity from cash paid
- Quantity from non-cash paid

-33FIELD LENGTH
NAME OF BYTES

FIELD
จานวนเงิน
- จานวนเงินรวม
- จากการ "ซื้ อ/จ่าย"
- จากการ "ไม่ได้ซ้ื อ/จ่าย"
- บริโภคนอกบ้ าน
ปริมาณ
- ปริมาณรวม
- จากการ "ซื้ อ/จ่าย"
- จากการ "ไม่ได้ซ้ื อ/จ่าย"
จานวนเงิน
- จานวนเงินรวม
- จากการ "ซื้ อ/จ่าย"
- จากการ "ไม่ได้ซ้ื อ/จ่าย"

14.ยาสู บ และผลิตภัณฑ์ ประเภทเดียวกัน
- บุหรี่ ซิการ์ ยาเส้ น ยาตั้ง ฯลฯ
ปริมาณ
- ปริมาณรวม
- จากการ "ซื้ อ/จ่าย"
- จากการ "ไม่ได้ซ้ื อ/จ่าย"

Monetary value
- Total monetary value
- Value from cash paid
- Value from non-cash paid
- Drinking away from home
Quantity
- Total quantity
- Quantity from cash paid
- Quantity from non-cash paid
Monetary value
- Total monetary value
- Value from cash paid
- Value from non-cash paid

14. Tobacco products
- Cigarettes , tobacco etc.
Quantity
- Total quantity
- Quantity from cash paid
- Quantity from non-cash paid

POSSIBLE CODE & MEANING

EF14
EF14a

5
5

EF14b

5

QF15
QF15a

7
7

QF15b

7

EF15
EF15a

5
5

EF15b

5

QF16
QF16a
QF16b

7
7
7

QF16 = QF16a + QF16b
QF16 เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "1" (SOURCE = 1)
QF16 เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "2+3" (SOURCE = 2, 3)

EF14 = EF14a + EF14b
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "1" (SOURCE = 1)
[ EF1401 + EF140204 ]
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "2+3" (SOURCE = 2, 3)
[ EF1401 + EF140204 ]

QF15 = QF15a + QF15b
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "1" (SOURCE = 1)
[ QF1501 + QF150204 ]
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "2+3" (SOURCE = 2, 3)
[ QF1501 + QF150204 ]
EF15 = EF15a + EF15b
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "1" (SOURCE = 1)
[ EF1501 + EF150204 ]
เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "2+3" (SOURCE = 2, 3)
[ EF1501 + EF150204 ]

จานวนเงิน
- จานวนเงินรวม
- จากการ "ซื้ อ/จ่าย"
- จากการ "ไม่ได้ซ้ื อ/จ่าย"

Monetary value
- Total monetary value
- Value from cash paid
- Value from non-cash paid

EF16
EF16a
EF16b

4
4
4

EF16 = EF16a + EF16b
EF16 เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "1" (SOURCE = 1)
EF16 เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "2+3" (SOURCE = 2, 3)

- หมาก พลู ยาฉุน ยาจืด ยานัตถุ์ ฯลฯ
ปริมาณ
- ปริมาณรวม
- จากการ "ซื้ อ/จ่าย"
- จากการ "ไม่ได้ซ้ื อ/จ่าย"

- Betelnut , snuff etc.
Quantity
- Total quantity
- Quantity from cash paid
- Quantity from non-cash paid

QF17
QF17a
QF17b

7
7
7

QF17 = QF17a + QF17b
QF17 เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "1" (SOURCE = 1)
QF17 เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "2+3" (SOURCE = 2, 3)

จานวนเงิน
- จานวนเงินรวม
- จากการ "ซื้ อ/จ่าย"
- จากการ "ไม่ได้ซ้ื อ/จ่าย"

Monetary value
- Total monetary value
- Value from cash paid
- Value from non-cash paid

EF17
EF17a
EF17b

4
4
4

EF17 = EF17a + EF17b
EF17 เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "1" (SOURCE = 1)
EF17 เฉพาะแหล่งที่มา รหัส "2+3" (SOURCE = 2, 3)
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สศส.3 สรุปรายได้ (ในรอบ 12 เดือนที่แล้ ว) (Income during the past 12 months)
FIELD LENGTH
NAME OF BYTES

FIELD

RECORD ที่ 23
SUB- RECORD ที่ 01

POSSIBLE CODE & MEANING

REC
SUB

2
2

23
01

IN01 (1)

2

01  25

IN02 (1)

8

00000001 99999999 , Blank

2. รายรับสุ ทธิ จากการประกอบธุรกิจ ที่ไม่ใช่การเกษตร 2. Income from non-farm business

IN03 (1)

9

- 999999999 999999999 , Blank

3. รายรับสุ ทธิ จากการประกอบการเกษตร

3. Income from farm business

IN04 (1)

9

- 999999999 999999999 , Blank

รำยได้ จำกแหล่ งอื่นๆ ทีไ่ ม่ใช่ จำกกำรทำงำน

Income from non-work

1. บาเหน็จ บานาญ เบี้ยหวัด เงินสงเคราะห์ต่างๆ

1. Income from pension, annuities

IN05 (1)

8

2. เงินชดเชยและ/หรื อเงินทดแทนจากการออกจากงาน 2. Income from work compensation
or terminated payment
IN06 (1)

8

ลำดับทีข่ องสมำชิกในครัวเรื อนทีม่ รี ำยได้

No. of household member
who earn income

รำยได้ จำกกำรทำงำน

Income from work

1. รายได้/ค่าตอบแทนจากการทางานโดยได้รับค่าจ้าง /
เงินเดือน

1. Income from wages/salaries

3. เงินช่วยเหลือที่ได้รับจากบุคคลอื่นนอกครัวเรื อน

3. Income from money assistance
from other people outside HH

IN07 (1)

8

4. เงินสงเคราะห์ผสู ้ ู งอายุ/ผูพ้ ิการ รวมทั้งความช่วยเหลือ
อื่นๆ จากรัฐและองค์การต่างๆ

4. Income from elderly/disability
assistance from government

IN08 (1)

8

5. เงินทุนการศึกษา

5. Income from scholarships

IN09 (1)

8

6. รายรับจากการให้เช่าห้อง/เช่าที่ดิน และสิ นทรัพย์อื่นๆ
(โดยไม่ได้ประกอบเป็ นธุรกิจ )

6. Income from property rental
(non-business)

IN10 (1)

8
00000001 99999999 , Blank

7. ค่าลิขสิ ทธิ์และสิ ทธิบตั รต่างๆ

7. Income from copyright/licence

IN11 (1)

8

8. ดอกเบี้ย/ผลตอบแทนจากเงินฝาก พันธบัตร
เงินปั นผลจากหุน้ และการลงทุนอื่นๆ

8. Income from interests, shares,
bonds, and stocks

IN12 (1)

8

9. ดอกเบี้ย/ผลตอบแทนจากแชร์ และการให้กยู้ มื เงิน
แก่บุคคลอื่น /เอกชน

9. Income from money lending
IN13 (1)

8

10. มรดก พินยั กรรม ของขวัญ เงินซอง (ไม่รวมทรัพย์สิน) 10. Income from inherits, gifts

IN14 (1)

8

11. เงินได้จากการประกันสุขภาพ อุบตั ิเหตุ ไฟไหม้
ประกันชีวิต หรื อประกันสังคม
(ที่ไม่ใช่ประเภทสะสมทรัพย์ )

11. Income from insurance proceeding
(non-accumulative insurance)
IN15 (1)

8

12. รายได้อื่นๆ

12. Income from other kinds

IN16 (1)

8
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FIELD LENGTH
NAME OF BYTES

POSSIBLE CODE & MEANING

SUB

2

02  25

IN01 (1)

2

01  25

1. รายได้/ค่าตอบแทนจากการทางานโดยได้รับค่าจ้าง

IN02 (1)

8

2. รายรับสุ ทธิ จากการประกอบธุรกิจ ที่ไม่ใช่การเกษตร

IN03 (1)

8

3. รายรับสุ ทธิ จากการประกอบการเกษตร

IN04 (1)

8

1. บาเหน็จ บานาญ เบี้ยหวัด เงินสงเคราะห์ต่างๆ

IN05 (1)

8

12. รายได้อื่นๆ

IN16 (1)

8

SUB- RECORD ที่ 02,03…
ลำดับทีข่ องสมำชิก
รำยได้ จำกกำรทำงำน

รำยได้ จำกแหล่ งอื่นๆ ทีไ่ ม่ใช่ จำกกำรทำงำน

เช่นเดียวกับ SUB 01
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FIELD

FIELD LENGTH
NAME OF BYTES

POSSIBLE CODE & MEANING

ค. ค่ าใช้ จ่ายในการชาระหนีข้ องครัวเรื อน
RECORD ที่ 25
SUB - RECORD ที่ 01

C. Repaying Household Debt
RECORD NO.25
SUB - RECORD NO.01

REC
SUB

2
2

25
01

1. (ปั จจุบัน) ครัวเรื อนของท่านมีหนี้สินหรื อไม่

1. (At present) Does your household has debt?

AE00

1

0 = No
1 = Yes

2. (ในรอบ 12 เดือนที่แล้ ว) ครัวเรื อนมีการชาระ
หนี้สินหรื อไม่

2. (During the past 12 months) did household
repay debt?

AE01

1

0 = No
1 = Yes

AE02(3)

AE07(4)

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

3. (During the past 12 months) amount of
money that household debt was repaid.
Please specify by type of borrowing purpose.
- ใช้ซ้ือ / เช่าซื้อบ้าน และ/หรื อที่ดิน
- For buying house or land
(in-cash)
(in-kind)
- ใช้ในการศึกษา
- For education
(in-cash)
(in-kind)
- ใช้จ่ายอุปโภคบริ โภคอื่นๆ ในครัวเรื อน
- For household consumption
(in-cash)
(in-kind)
- For household non-farm business operation(in-cash)
- ใช้ในการทาธุรกิจ (ที่ไม่ ใช่ การเกษตร)
(in-kind)
- ใช้ในการทาการเกษตร
- For household farming operation
(in-cash)
(in-kind)
- อื่นๆ เช่น หนี้จากการค้ าประกัน หนี้คา่ ปรับ ฯลฯ - For other purposes
(in-cash)
(in-kind)

3. (ในรอบ 12 เดือนที่แล้ ว) จานวนเงินที่ครัวเรื อน
ชาระหนี้ จาแนกตามวัตถุประสงค์การกูย้ มื

AE02(4)
AE03(3)
AE03(4)
AE04(3)
AE04(4)
AE05(3)
AE05(4)
AE06(3)
AE06(4)
AE07(3)

ง. ค่ าใช้ จ่ายในการซื้อทีอ่ ยู่อาศัย (ด้วยเงินออม
ของครัวเรือน)
1. (ในรอบ 12 เดือนที่แล้ ว) ครัวเรื อนมีการซื้อที่อยู่
อาศัย (ด้ วยเงินออมของครั วเรื อน) หรื อไม่

D. Household Expense on buying house for
living (by their own saving money)
1. (During the past 12 months) did household use their
own saving money to buy house for living?

AE08

1

ถ้ามี ให้ ระบุจานวนเงิน (เฉลีย่ ต่ อเดือน)

If so, please specify amount (average per month)

AE09

8

หมายเหตุ; ปี 2555 ได้เพิม่ เติมข้อถาม 1. เพือ่ ต้องการทราบสถานะความเป็ นหนี้ของครัวเรื อน ณ ปัจจุบนั
Remark; Question no. 1. was added in 2012 for acquiring the recent indebted status of household.

000001 → 999999 , Blank

0 = No
1 = Yes
00000001 → 99999999 , Blank
1212

IB11
100
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สุขภำพจิตคนไทย (Mental Health Survey)
FIELD

RECORD ที่ 27
RECORD NO.27
SUB - RECORD NO.01
SUB - RECORD ที่ 01
ตอนที่ 1 เป็ นคำถำมถึงประสบกำรณ์ในช่ วง 1 เดือน Section 1 Questions concerning to experience from
ทีผ่ ่ ำนมำจนถึงปัจจุบัน
the past month until present
ชื่อและลำดับที่ของสมำชิกครัวเรื อน
Name and Number of those household members
(จำก สศส.2 ตอนที่ 1 HM01)
(as from SES.2 Part 1 HM01 )
1. ท่ำนรู้สึกพึงพอใจในชีวิต
2. ท่ำนรู้สึกสบำยใจ
3. ท่ำนรู้สึกเบื่อหน่ำยท้อแท้กบั กำรดำเนินชีวิต
ประจำวัน
4. ท่ำนรู้สึกผิดหวังในตัวเอง
5. ท่ำนรู้สึกว่ำชี วิตของท่ำนมีแต่ควำมทุกข์
6. ท่ำนสำมำรถทำใจยอมรับได้สำหรับปัญหำ
ที่ยำกจะแก้ไข (เมื่อมีปัญหำ)
7. ท่ำนมัน่ ใจว่ำจะสำมำรถควบคุมอำรมณ์ได้เมื่อมี
เหตุกำรณ์คบั ขันหรื อร้ำยแรงเกิดขึ้น
8. ท่ำนมัน่ ใจที่จะเผชิญกับเหตุกำรณ์ร้ำยแรง
ที่เกิดขึ้นในชี วิต
9. ท่ำนรู้สึกเห็นอกเห็นใจเมื่อผูอ้ ื่นมีทุกข์
10. ท่ำนรู ้สึกเป็ นสุ ขในกำรช่วยเหลือผูอ้ ื่นที่มีปัญหำ
11. ท่ำนให้ควำมช่วยเหลือแก่ผอู ้ ื่นเมื่อมีโอกำส
12. ท่ำนรู ้สึกภูมิใจในตัวเอง
13. ท่ำนรู ้สึกมัน่ คงปลอดภัยเมื่ออยูใ่ นครอบครัว
14. หำกท่ำนป่ วยหนักท่ำนเชื่อว่ำครอบครัวจะ
ดูแลท่ำนเป็ นอย่ำงดี
15. สมำชิ กในครอบครัวมีควำมรักและผูกพันต่อกัน
16. ท่ำนมีเพือ่ นหรื อคนอื่นๆในสังคมคอยช่วยเหลือ
ท่ำนในยำมที่ท่ำนต้องกำร
17. ท่ำนมัน่ ใจว่ำชุมชนที่ท่ำนอำศัยอยู่
มีควำมปลอดภัยต่อท่ำน
18. ท่ำนรู ้สึกมัน่ คง ปลอดภัยในทรัพย์สิน
เมื่ออำศัยอยูใ่ นชุมชนนี้
19. มีหน่วยงำนสำธำรณสุขใกล้บำ้ นที่ท่ำนสำมำรถ
ไปใช้บริ กำรได้
20. เมื่อท่ำนเดือดร้อนจะมีหน่วยงำนในชุมชน
(เช่น มูลนิ ธิ ชมรม สมำคม วัด สุเหร่ ำ ฯลฯ)
มำช่วยเหลือดูแลท่ำน

1. Feeling happiness with his/her own life
2. Feeling relaxed
3. Feeling bored with his/her daily life
4. Feeling of self disappointment
5. Felling of full of depression
6. Ability to accept the unsolved problem
(when the problem occurred)
7. Ability to control of his/her ownself when
bad/serious situation occurred
8. Ability to face with the extremely
bad situation in his/her life
9. Feeling sympathetic when seeing someone
depressed
10. Feeling happy when helping people who had
trouble
11. Always help people when having a chance to do
12. Feeling proud of his/her own self
13. Feeling secure and safe with his/her family
14. Beleiving that his/her family will take a very
good care of his/herself when they are ill
15. Feeling that his/her family are full of love
16. Perceiving that friend/neighborhoods will help
them when they needed
17. Perceiving that his/her neighborhood is safe

FIELD LENGTH

POSSIBLE CODE & MEANING

NAME OF BYTES

REC
SUB

2
2

27
01

HM01

2

01 → 25

MH01
MH02

1
1

MH03
MH04
MH05

1
1
1

MH06

1

MH07

1

MH08
MH09

1
1

MH10

1

MH11
MH12
MH13

1
1
1

MH14
MH15

1
1

MH16

1

MH17

1

MH18

1

MH19

1

MH20

1

18. Feeling secure and safety with this neighborhood
19. Health unit availability near his/her house
20. Perceiving that community groups in his/her
community will help his/herself when they needed

0
1
2
3

=
=
=
=

No
A little
Much
Very much

-38FIELD LENGTH
NAME OF BYTES

FIELD
ตอนที่ 2 ในภำพรวมท่ ำนมีควำมพึงพอใจในชีวิต
Section 2 How would you scale your life happiness
ในระดับใด
in general ?
ระดับควำมพึงพอใจ
ปี นี้ Happiness Level
; this present year
ปี ที่แล้ว
; the previous year

ตอนที่ 3 กำรย้ ำยถิน่ และกำรเจ็บป่ วย
1. ระยะเวลำกำรอยูอ่ ำศัยในที่อยูป่ ั จจุบนั
ท่ำนอยูใ่ นเทศบำล/หมูบ่ ำ้ นนี้ต้งั แต่เมื่อใด

2. ในช่วง 1 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนมีอำกำรป่ วย
หรื อรู ้สึกไม่สบำยหรื อไม่

SUB - RECORD ที่ 02, 03,….
ชื่อและลำดับที่ของผูท้ ี่เคยกูเ้ งินกองทุนฯ
(จำกตอนที่ 1 HM01)
1. ท่ำนรู้สึกพึงพอใจในชีวิต

Section 3 Migration and Health
1. How long have you been living in this village/
community ?
เดือน
month
พ.ศ.
year
2. During the past month, did you get ill ?

SUB - RECORD NO. 02, 03, ….
Name and Number of those household members
(as from Part 1 HM01 )

MH21
MH22

2
2

POSSIBLE CODE & MEANING

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Happiness level
Happiness level
Happiness level
Happiness level
Happiness level
Happiness level
Happiness level
Happiness level
Happiness level
Happiness level
Happiness level

1212

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IB11
100

MH23a
MH23b

2
4

01 → 12 (January to December)
2450 → 2555

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

2

02, 03, …………….

HM01
MH01

2
1

01 → 25

Same as SUB-RECORD 01
MH24

1

รำยกำรข้ อมูลที่ทำกำร Recode ใน Record 27
FIELDNAME เดิม

FIELDNAME ใหม่

MH03
MH04
MH05

MH03_R
MH04_R
MH05_R

LENGTH
OF BYTES
1

POSSIBLE CODE & MEANING
0
1
2
3

→3
→2
→1
→0

= No
= A little
= Much
= Very much
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รำยกำรข้ อมูลที่ทำกำร Generate ใน Record 27
FIELD

FIELD LENGTH
NAME OF BYTES

POSSIBLE CODE & MEANING

องค์ ประกอบด้ ำนสภำพจิตใจ
(ประกอบด้วยข้ อถำม 1 - 5)

Domain of Mental State
(Consist of Question 1 - 5)

TOTAL_1

2

TOTAL_1 = MH01 + MH02 + MH03_R
+ MH04_R + MH05_R
(TOTAL_1 = 00 → 15)

องค์ ประกอบด้ ำนสมรรถภำพของจิตใจ
(ประกอบด้วยข้ อถำม 6 - 8)

Domain of Mental Capacity
(Consist of Question 6 - 8)

TOTAL_2

1

TOTAL_2 = MH06 + MH07 + MH08
(TOTAL_2 = 0 → 9)

องค์ ประกอบด้ ำนคุณภำพของจิตใจ
(ประกอบด้วยข้ อถำม 9 - 12)

Domain of Mental Quality
(Consist of Question 9 - 12)

TOTAL_3

2

TOTAL_3 = MH09 + MH10 + MH11 + MH12
(TOTAL_3 = 00 → 12)

องค์ ประกอบด้ ำนปัจจัยสนับสนุน
(ประกอบด้วยข้ อถำม 13 - 15)

Domain of Supporting Factors
(Consist of Question 13 - 15)

TOTAL_4

1

TOTAL_4 = MH13 + MH14 + MH15
(TOTAL_4 = 0 → 9)

รวมทุกองค์ ประกอบ

Sum of All Domains

TOTAL

2

TOTAL = TOTAL_1 + TOTAL_2
+ TOTAL_3 + TOTAL_4
(TOTAL = 00 → 45)

ควำมพึงพอใจในชี วิตในภำพรวม เปรี ยบเทียบปี นี้
กับปี ทีแ่ ล้ ว

Comparing happiness level in general living
between this present year and the previous year

MH25

1

MH25 = MH21 - MH22
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

ค่ ำ Weight ประชำกร

Population Weight

MH26

12

(4 - decimal points)

หมำยเหตุ; ปี 2555 ได้เพิม่ เติมข้อถำม 16 - 20 ในตอนที่ 1 เพือ่ ต้องกำรศึกษำปั จจัยด้ำนชุมชนต่อภำวะสุ ขภำพจิต
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
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FIELD

FIELD

NAME
REC

RECORD ที่ 30 แหล่ งซื้อสินค้ าอุปโภคบริโภค
ส่ วนใหญ่ของครัวเรื อน

RECORD NO.30 SHOPPING PLACES
WHERE HOUSEHOLD
OFTEN BUY
CONSUMPTION GOODS

SUB - RECORD ที่ 01

SUB - RECORD NO.01

1.เสื้ อผ้า เครื่ องนุ่งห่ม และของใช้ส่วนบุคคล
2.เครื่ องเรื อน เครื่ องใช้ แลอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
3.อาหารที่ซ้ือมาปรุ งที่บา้ น
- อาหารแห้ง
- อาหารสด

1. Clothes and Personal Care
2. Household Furniture and Equipment
3. Food for home cooking
- Dried food
- Fresh food

LENGTH

POSSIBLE CODE & MEANING

OF BYTES
2
30

SUB

2

SHOP 1
SHOP 2

1
1

SHOP 3
SHOP 4

1
1

01
1 = Grocery store
2 = Market
3 = Discount Store
4 = Supermarket
5 = Convenience Store
6 = Department Store
7 = Specialty Store
8 = Local Store operated
by local entrepreneur
and other types of shops

APPENDIX

A-1
APPENDIX A
REGION and PROVINCE (CHANGWAT) CODES

ภาคและจังหวัด
กรุงเทพมหานคร =1
10 - กรุ งเทพมหานคร
ภาคกลาง

=2

จังหวัด

Region and Province (Changwat)
Bangkok Metropolis =1
10 - Bangkok Metropolis
Central

=2

Changwat

11 - สมุทรปราการ

11 - Samut Prakan

12 - นนทบุรี

12 - Nonthaburi

13 - ปทุมธานี

13 - Pathum thani

14 - พระนครศรี อยุธยา

14 - Phra nakhon si ayutthaya

15 - อ่างทอง

15 - Ang thong

16 - ลพบุรี

16 - Lop buri

17 - สิงห์บรุ ี

17 - Sing buri

18 - ชัยนาท

18 - Chai nat

19 - สระบุรี

19 - Saraburi

20 - ชลบุรี

20 - Chon buri

21 - ระยอง

21 - Rayong

22 - จันทบุรี

22 - Chanthaburi

23 - ตราด

23 - Trat

24 - ฉะเชิงเทรา

24 - Chachoengsao

25 - ปราจีนบุรี

25 - Prachin buri

26 - นครนายก

26 - Nakhon nayok

27 - สระแก้ว

27 - Sakaeo

70 - ราชบุรี

70 - Ratchaburi

71 - กาญจนบุรี

71 - Kanchanaburi

72 - สุพรรณบุรี

72 - Suphanburi

73 - นครปฐม

73 - Nakhon pathom

74 - สมุทรสาคร

74 - Samut sakhon

75 - สมุทรสงคราม

75 - Samut songkhram

76 - เพชรบุรี

76 - Phetchaburi

77 - ประจวบคีรีขนั ธ์

77 - Prachuap khiri khan

A-2

ภาคและจังหวัด

Region and Province (Changwat)

ภาคเหนือ = 3

North = 3

จังหวัด
50 - เชียงใหม่
51 - ลาพูน
52 - ลาปาง
53 - อุตรดิ ตถ์
54 - แพร่
55 - น่าน
56 - พะเยา
57 - เชียงราย
58 - แม่ฮ่องสอน
60 - นครสวรรค์
61 - อุทยั ธานี
62 - กาแพงเพชร
63 - ตาก
64 - สุโขทัย
65 - พิษณุโลก
66 - พิจิตร
67 - เพชรบูรณ์

Changwat
50 - Chiang mai
51 - Lamphun
52 - Lampang
53 - Uttaradit
54 - Phrae
55 - Nan
56 - Phayao
57 - Chiang rai
58 - Mae hong son
60 - Nakhon sawan
61 - Uthai thani
62 - Kamphang phet
63 - Tak
64 - Sukhothai
65 - Phitsanulok
66 - Phichit
67 - Phetchabun

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = 4

Northeast = 4

จังหวัด
30 - นครราชสีมา
31 - บุรีรัมย์
32 - สุรินทร์
33 - ศรี สะเกษ
34 - อุบลราชธานี
35 - ยโสธร
36 - ชัยภูมิ
37 - อานาจเจริ ญ
38 - บึงกาฬ
39 - หนองบัวลาภู
40 - ขอนแก่น
41 - อุดรธานี

Changwat
30 - Nakhon ratchasima
31 - Buri ram
32 - Surin
33 - Si sa ket
34 - Ubon ratchathani
35 - Yasothon
36 - Chaiyaphum
37 - Amnat charoen
38 - Buengkal
39 - Nong bua lam phu
40 - Khon kaen
41 - Udon thani

A-3

ภาคและจังหวัด

Region and Province (Changwat)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่ อ)

Northeast = 4

จังหวัด
42 - เลย
43 - หนองคาย
44 - มหาสารคาม
45 - ร้อยเอ็ด
46 - กาฬสินธุ์
47 - สกลนคร
48 - นครพนม
49 - มุกดาหาร

Changwat
42 - Loei
43 - Nong khai
44 - Maha sarakham
45 - Roi et
46 - kalasin
47 - Sakon nakhon
48 - Nakhon phanom
49 - Mukdahan

ภาคใต้ = 5

South = 5

จังหวัด
80 - นครศรี ธรรมราช
81 - กระบี่
82 - พังงา
83 - ภูเก็ต
84 - สุราษฎร์ ธานี
85 - ระนอง
86 - ชุมพร
90 - สงขลา
91 - สตูล
92 - ตรัง
93 - พัทลุง
94 - ปัตตานี
95 - ยะลา
96 - นราธิ วาส

Changwat
80 - Nakhon si thammarat
81 - Krabi
82 - Phangnga
83 - Phuket
84 - Surat thani
85 - Ranong
86 - Chumphon
90 - Songkhla
91 - Satun
92 - Trang
93 - Phatthalung
94 - Pattani
95 - Yala
96 - Naratiwat

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

B-1
APPENDIX B
EDUCATION CODES (3 Digits)
( Applicable fieldnames in the survey questionnaires ; [ REC 02 : HM 15, HM 17 ])
รหัส

ชื่ อระดับการศึกษา

Codes

TITLES

ก่ อนประถมศึกษา
สามัญศึกษา
110 ผูส้ ำเร็ จหลักสูตร
111 อนุบำล/ เด็กเล็ก/ ปฐมวัย

Pre-primary Education
General Education
110 Graduated Level
111 Kindergarten

ประถมศึกษา
สามัญศึกษา
210 ผูส้ ำเร็ จหลักสูตร
211 ประถมศึกษำปี ที่ 1/ เกรด 1
212 ประถมศึกษำปี ที่ 2/ เกรด 2/ กำรศึกษำนอกโรงเรี ยน (กศน.) ระดับ 1
213 ประถมศึกษำปี ที่ 3/ เกรด 3
214 ประถมศึกษำปี ที่ 4/ เกรด 4/ กำรศึกษำนอกโรงเรี ยน (กศน.) ระดับ 2
215 ประถมศึกษำปี ที่ 5/ เกรด 5
216 ประถมศึกษำปี ที่ 6/ เกรด 6/ กำรศึกษำนอกโรงเรี ยน (กศน.) ระดับ 3
219 ไม่ทรำบชั้นเรี ยน
การศึกษาทางศาสนา : พุทธศึกษา พระปริยตั ิธรรม แผนกธรรม
240 ผูส้ ำเร็ จหลักสูตร
241 นักธรรมตรี
242 นักธรรมโท
243 นักธรรมเอก
249 ไม่ทรำบชั้นเรี ยน
การศึกษาทางศาสนา : อิสลามศึกษา แผนกสามัญศึกษา
250 ผูส้ ำเร็ จหลักสูตร
251 ประถมศึกษำปี ที่ 1
252 ประถมศึกษำปี ที่ 2
253 ประถมศึกษำปี ที่ 3
254 ประถมศึกษำปี ที่ 4
255 ประถมศึกษำปี ที่ 5
256 ประถมศึกษำปี ที่ 6
259 ไม่ทรำบชั้นเรี ยน

Primary Education
General Education
210 Graduated Level
211 Primary level grade 1
212 Primary level grade 2
213 Primary level grade 3
214 Primary level grade 4
215 Primary level grade 5
216 Primary level grade 6
219 Unknown Level
Religious Study : Buddhism
240 Graduated Level
241 First Level
242 Second Level
243 Thrid Level
249 Unknown Level
Religious Study : Islamic
250 Graduated Level
251 Primary level grade 1
252 Primary level grade 2
253 Primary level grade 3
254 Primary level grade 4
255 Primary level grade 5
256 Primary level grade 6
259 Unknown Level

มัธยมศึกษาตอนต้ น
สามัญศึกษา
310 ผูส้ ำเร็ จหลักสูตร
311 มัธยมศึกษำปี ที่ 1/ เกรด 1/ นำฎศิลป์ ชั้นปี ที่ 1

Lower Secondary Education
General Education
310 Graduated Level
311 Lower-secondary Level, first year

B-2
รหัส

ชื่ อระดับการศึกษา

312 มัธยมศึกษำปี ที่ 2/ เกรด 2/ นำฎศิลป์ ชั้นปี ที่ 2
313 มัธยมศึกษำปี ที่ 3/ เกรด 3/ นำฎศิลป์ ชั้นปี ที่ 3/ กศน. ระดับ 4
319 ไม่ทรำบชั้นเรี ยน
อาชี วศึกษา
320 ผูส้ ำเร็ จหลักสูตร
321 ดุริยำงค์ทหำรบกชั้นปี ที่ 1/ ดุริยำงค์ทหำรเรื อชั้นปี ที่ 1
322 ดุริยำงค์ทหำรบกชั้นปี ที่ 2/ ดุริยำงค์ทหำรเรื อชั้นปี ที่ 2
323 ดุริยำงค์ทหำรบกชั้นปี ที่ 3/ ดุริยำงค์ทหำรเรื อชั้นปี ที่ 3
329 ไม่ทรำบชั้นเรี ยน
การศึกษาทางศาสนา : พุทธศึกษา พระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
330 ผูส้ ำเร็ จหลักสูตร
331 มัธยมศึกษำปี ที่ 1
332 มัธยมศึกษำปี ที่ 2
333 มัธยมศึกษำปี ที่ 3
339 ไม่ทรำบชั้นเรี ยน
การศึกษาทางศาสนา : พุทธศึกษา พระปริยตั ิธรรม แผนกบาลี
340 ผูส้ ำเร็ จหลักสูตร
341 บำลีประโยค 1 - 2
342 เปรี ยญธรรมประโยค 3
349 ไม่ทรำบชั้นเรี ยน
การศึกษาทางศาสนา : อิสลามศึกษา แผนกสามัญศึกษา
350 ผูส้ ำเร็ จหลักสูตร
351 มัธยมศึกษำปี ที่ 1
352 มัธยมศึกษำปี ที่ 2
353 มัธยมศึกษำปี ที่ 3
359 ไม่ทรำบชั้นเรี ยน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สามัญศึกษา
410 ผูส้ ำเร็ จหลักสูตร
411 มัธยมศึกษำปี ที่ 4/ เกรด 10/ เตรี ยมทหำรชั้นปี ที่ 1
412 มัธยมศึกษำปี ที่ 5/ เกรด 11/ เตรี ยมทหำรชั้นปี ที่ 2
413 มัธยมศึกษำปี ที่ 6/ เกรด 12/ เตรี ยมทหำรชั้นปี ที่ 3/ กศน. ระดับ 5
419 ไม่ทรำบชั้นเรี ยน
อาชี วศึกษา
420 ผูส้ ำเร็ จหลักสูตร
421 ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ชั้นปี ที่ 1
422 ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ชั้นปี ที่ 2
423 ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ชั้นปี ที่ 3

Codes

TITLES

312 Lower-secondary Level, second year
313 Lower-secondary Level, third year
319 Unknown Level
Lower-vocational Education
320 Graduated Level
321 Military/ Orchestra School, first year
322 Military/ Orchestra School, second year
323 Military/ Orchestra School, third year
329 Unknown Level
Religious Study : Buddhism (General)
330 Graduated Level
331 Lower-secondary Level, first year
332 Lower-secondary Level, second year
333 Lower-secondary Level, third year
339 Unknown Level
Religious Study : Buddhism (Bali)
340 Graduated Level
341 Bali 1 - 2
342 Bali 3
349 Unknown Level
Religious Study : Islamic
350 Graduated Level
351 Lower-secondary Level, first year
352 Lower-secondary Level, second year
353 Lower-secondary Level, third year
359 Unknown Level
Upper Secondary Education
General Education
410 Graduated Level
411 Upper-secondary Level, first year
412 Upper-secondary Level, second year
413 Upper-secondary Level, third year
419 Unknown Level
Upper-vocational Education
420 Graduated Level
421 Upper-vocational Level, first year
422 Upper-vocational Level, second year
423 Upper-vocational Level, third year

B-3
รหัส

ชื่ อระดับการศึกษา

429 ไม่ทรำบชั้นเรี ยน
การศึกษาทางศาสนา : พุทธศึกษา พระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
430 ผูส้ ำเร็ จหลักสูตร
431 มัธยมศึกษำปี ที่ 4
432 มัธยมศึกษำปี ที่ 5
433 มัธยมศึกษำปี ที่ 6
439 ไม่ทรำบชั้นเรี ยน
การศึกษาทางศาสนา : พุทธศึกษา พระปริยตั ิธรรม แผนกบาลี
440 ผูส้ ำเร็ จหลักสูตร
441 เปรี ยญธรรมประโยค 4
442 เปรี ยญธรรมประโยค 5
443 เปรี ยญธรรมประโยค 6
449 ไม่ทรำบชั้นเรี ยน
การศึกษาทางศาสนา : อิสลามศึกษา แผนกสามัญศึกษา
450 ผูส้ ำเร็ จหลักสูตร
451 มัธยมศึกษำปี ที่ 4
452 มัธยมศึกษำปี ที่ 5
453 มัธยมศึกษำปี ที่ 6
459 ไม่ทรำบชั้นเรี ยน
ประกาศนียบัตรระดับสู งกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายแต่ ต่ากว่า
อนุปริญญา
460 ผูส้ ำเร็ จหลักสูตร
461 ประกำศนียบัตรวิชำชีพพิเศษชั้นปี ที่ 1
462 ประกำศนียบัตรวิชำชีพพิเศษชั้นปี ที่ 2
สู งกว่ ามัธยมศึกษาตอนปลาย (อนุปริญญา)
สามัญศึกษา
510 ผูส้ ำเร็ จหลักสูตร
511 อนุปริ ญญำชั้นปี ที่ 1
512 อนุปริ ญญำชั้นปี ที่ 2
519 ไม่ทรำบชั้นเรี ยน
อาชี วศึกษา
520 ผูส้ ำเร็ จหลักสูตร
521 ปริ ญญำวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปี ที่ 1/ ประกำศนียบัตรวิชำชี พเทคนิค
(ปวท.) ชั้นปี ที่ 1/ ประกำศนียบัตรวิชำกำรศึกษำชั้นสู ง (ปกศ.สู ง)
ชั้นปี ที่ 1
522 ปริ ญญำวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปี ที่ 2/ ประกำศนียบัตรวิชำชี พเทคนิค
(ปวท.) ชั้นปี ที่ 2/ ประกำศนียบัตรวิชำกำรศึกษำชั้นสู ง (ปกศ.สู ง)
ชั้นปี ที่ 2

Codes

TITLES

429 Unknown Level
Religious Study : Buddhism (General)
430 Graduated Level
431 Upper-secondary Level, first year
432 Upper-secondary Level, second year
433 Upper-secondary Level, third year
439 Unknown Level
Religious Study : Buddhism (Bali)
440 Graduated Level
441 Bali 4
442 Bali 5
443 Bali 6
449 Unknown Level
Religious Study : Islamic
450 Graduated Level
451 Upper-secondary Level, first year
452 Upper-secondary Level, second year
453 Upper-secondary Level, third year
459 Unknown Level
Certificate in Education Higher than Upper-Secondary
Level but Lower than Post-secondry Level
460 Graduated Level
461 First Year
462 Second Year
Post-secondary Education
General Education
510 Graduated Level
511 Post-secondary Level, first year
512 Post-secondary Level, second year
519 Unknown Level
Higher-vocational / Technical Education
520 Graduated Level
521 Higher-vocational/ Technical Level, first year

522 Higher-vocational/ Technical Level, second year

B-4
รหัส

ชื่ อระดับการศึกษา

523 ปริ ญญำวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปี ที่ 3/ ประกำศนียบัตรวิชำชี พเทคนิค
(ปวท.) ชั้นปี ที่ 3/ ประกำศนียบัตรวิชำกำรศึกษำชั้นสู ง (ปกศ.สู ง)
ชั้นปี ที่ 3
529 ไม่ทรำบชั้นเรี ยน
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
610 ผูส้ ำเร็ จหลักสูตร
611 ปริ ญญำตรี ช้ นั ปี ที่ 1
612 ปริ ญญำตรี ช้ นั ปี ที่ 2
613 ปริ ญญำตรี ช้ นั ปี ที่ 3
614 ปริ ญญำตรี ช้ นั ปี ที่ 4
615 ปริ ญญำตรี ช้ นั ปี ที่ 5
616 ปริ ญญำตรี ช้ นั ปี ที่ 6
619 ไม่ทรำบชั้นเรี ยน
การศึกษาทางศาสนา : พุทธศึกษา
630 ผูส้ ำเร็ จหลักสูตร
631 ปริ ญญำตรี ช้ นั ปี ที่ 1
632 ปริ ญญำตรี ช้ นั ปี ที่ 2
633 ปริ ญญำตรี ช้ นั ปี ที่ 3
634 ปริ ญญำตรี ช้ นั ปี ที่ 4
639 ไม่ทรำบชั้นเรี ยน
การศึกษาทางศาสนา : พุทธศึกษา พระปริยตั ิธรรม แผนกบาลี
640 ผูส้ ำเร็ จหลักสูตร
641 เปรี ยญธรรมประโยค 7
642 เปรี ยญธรรมประโยค 8
643 เปรี ยญธรรมประโยค 9
649 ไม่ทรำบชั้นเรี ยน
การศึกษาทางศาสนา : อิสลามศึกษา
650 ผูส้ ำเร็ จหลักสูตร
651 ปริ ญญำตรี ช้ นั ปี ที่ 1
652 ปริ ญญำตรี ช้ นั ปี ที่ 2
653 ปริ ญญำตรี ช้ นั ปี ที่ 3
654 ปริ ญญำตรี ช้ นั ปี ที่ 4
659 ไม่ทรำบชั้นเรี ยน
ประกาศนียบัตรระดับสู งกว่าปริญญาตรี (ประกาศนียบัตรบัณฑิต)
660 ผูส้ ำเร็ จหลักสูตร
661 ประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นปี ที่ 1

Codes

TITLES

523 Higher-vocational/ Technical Level, third year

529 Unknown Level
Bachelor Degree
Bachelor Degree
610 Graduated Level
611 Bachelor Level, first year
612 Bachelor Level, second year
613 Bachelor Level, third year
614 Bachelor Level, fourth year
615 Bachelor Level, fifth year
616 Bachelor Level, sixth year
619 Unknown Level
Religious Study : Buddhism
630 Graduated Level
631 Bachelor Level, first year
632 Bachelor Level, second year
633 Bachelor Level, third year
634 Bachelor Level, fourth year
639 Unknown Level
Religious Study : Buddhism (Bali)
640 Graduated Level
641 Bali 7
642 Bali 8
643 Bali 9
649 Unknown Level
Religious Study : Islamic
650 Graduated Level
651 Bachelor Level, first year
652 Bachelor Level, second year
653 Bachelor Level, third year
654 Bachelor Level, fourth year
659 Unknown Level
Graduated Diploma (higher than Bachelor Degree)
660 Graduated Level
661 Graduated Diploma Level, first year
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รหัส

ชื่ อระดับการศึกษา

Codes

TITLES

ปริญญาโท
ปริญญาโท
710 ผูส้ ำเร็ จหลักสูตร
711 ปริ ญญำโทชั้นปี ที่ 1
712 ปริ ญญำโทชั้นปี ที่ 2
719 ไม่ทรำบชั้นเรี ยน
การศึกษาทางศาสนา : พุทธศึกษา
730 ผูส้ ำเร็ จหลักสูตร
731 ปริ ญญำโทชั้นปี ที่ 1
732 ปริ ญญำโทชั้นปี ที่ 2
739 ไม่ทรำบชั้นเรี ยน
การศึกษาทางศาสนา : อิสลามศึกษา
750 ผูส้ ำเร็ จหลักสูตร
751 ปริ ญญำโทชั้นปี ที่ 1
752 ปริ ญญำโทชั้นปี ที่ 2
759 ไม่ทรำบชั้นเรี ยน
ประกาศนียบัตรระดับสู งกว่าปริญญาโท
(ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้ นสู ง)
760 ผูส้ ำเร็ จหลักสูตร
761 ประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู งชั้นปี ที่ 1

Master Degree
Master Degree
710 Graduated Level
711 Master Degree Level, first year
712 Master Degree Level, second year
719 Unknown Level
Religious Study : Buddhism
730 Graduated Level
731 Master Degree Level, first year
732 Master Degree Level, second year
739 Unknown Level
Religious Study : Islamic
750 Graduated Level
751 Master Degree Level, first year
752 Master Degree Level, second year
759 Unknown Level
Graduated Diploma with Special Study
(higher than Master Degree)
760 Graduated Level
761 Graduated Diploma level (Special study), first year

ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
810 ผูส้ ำเร็ จหลักสูตร
811 ปริ ญญำเอกชั้นปี ที่ 1
812 ปริ ญญำเอกชั้นปี ที่ 2
813 ปริ ญญำเอกชั้นปี ที่ 3
819 ไม่ทรำบชั้นเรี ยน
การศึกษาทางศาสนา : พุทธศึกษา
830 ผูส้ ำเร็ จหลักสูตร
831 ปริ ญญำเอกชั้นปี ที่ 1
832 ปริ ญญำเอกชั้นปี ที่ 2
833 ปริ ญญำเอกชั้นปี ที่ 3
839 ไม่ทรำบชั้นเรี ยน
การศึกษาทางศาสนา : อิสลามศึกษา
850 ผูส้ ำเร็ จหลักสูตร
851 ปริ ญญำเอกชั้นปี ที่ 1
852 ปริ ญญำเอกชั้นปี ที่ 2
853 ปริ ญญำเอกชั้นปี ที่ 3

Doctoral Degree
Doctoral Degree
810 Graduated Level
811 Doctoral Degree Level, first year
812 Doctoral Degree Level, second year
813 Doctoral Degree Level, third year
819 Unknown Level
Religious Study : Buddhism
830 Graduated Level
831 Doctoral Degree Level, first year
832 Doctoral Degree Level, second year
833 Doctoral Degree Level, third year
839 Unknown Level
Religious Study : Islamic
850 Graduated Level
851 Doctoral Degree Level, first year
852 Doctoral Degree Level, second year
853 Doctoral Degree Level, third year

B-6
รหัส

ชื่ อระดับการศึกษา

859 ไม่ทรำบชั้นเรี ยน
ประกาศนียบัตรระดับสู งกว่าปริญญาเอก
860 ผูส้ ำเร็ จหลักสูตร
861 ประกำศนียบัตรระดับสู งกว่ำปริ ญญำเอกชั้นปี ที่ 1
ประกาศนียบัตรแพทย์เฉพาะทาง
870 ผูส้ ำเร็ จหลักสูตร
871 แพทย์เฉพำะทำงชั้นปี ที่ 1
872 แพทย์เฉพำะทำงชั้นปี ที่ 2
873 แพทย์เฉพำะทำงชั้นปี ที่ 3
874 แพทย์เฉพำะทำงชั้นปี ที่ 4
875 แพทย์เฉพำะทำงชั้นปี ที่ 5
879 ไม่ทรำบชั้นเรี ยน
การศึกษาอื่นๆ
หลักสู ตรที่ไม่ ได้วุฒิการศึกษา
911 หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
912 กำรศึกษำปอเนำะ
919 หลักสูตรอื่นๆ ที่ไม่ได้วุฒิกำรศึกษำ
การศึกษาที่เทียบระดับไมได้
921 กำรศึกษำทำงศำสนำ : อิสลำมศึกษำ แผนกวิชำศำสนำอิสลำม
929 กำรศึกษำอื่นๆ ที่เทียบระดับไม่ได้
เรียนแต่ ไม่ ทราบระดับการศึกษา
980 เรี ยนแต่ไม่ทรำบระดับกำรศึกษำ

Codes

TITLES

859 Unknown Level
Graduated Diploma (higher than Doctoral Degree)
860 Graduated Level
861 Graduated Diploma (higher than Doctoral Level), first year
Diploma in Special Medical Study
870 Graduated Level
871 Special Medical Study, first year
872 Special Medical Study, second year
873 Special Medical Study, third year
874 Special Medical Study, fourth year
875 Special Medical Study, fifth year
879 Unknown Level
Other Education
Non-Degree Program
911 Short Course Training
912 Por - Nor (related to Islamic Study)
919 Other Non-degree Program
Schooling but Incomparable Level
921 Related to Islamic Study
929 Others IncomparableLlevel
Schooling but unknow Education Level
980 Schooling but unknow Education Level
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APPENDIX C
CODES FOR STUDY MAJOR (2 Digits)
( Applicable only for the levels of Technical and Vocational Education, Bachelor Degree, Master Degree and Doctoral Degree)
( Applicable fieldnames in the survey questionnaires ; [ REC 02 : HM 16 ] )
รหัส

ชื่ อระดับการศึกษา

Codes

TITLES

การศึกษา
14 การฝึ กหัดครู และศึกษาศาสตร์

Education
14 Teacher Training and Education Science

มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
21 ศิลปกรรมศาสตร์
22 มนุษยศาสตร์

Humanities and Arts
21 Arts
22 Humanities

สั งคมศาสตร์ ธุรกิจ และกฎหมาย

Social Sciences, Business and Law

31 สังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์

31 Social and Behavioural Science

32 วารสารศาสตร์และสารสนเทศ
34 ธุรกิจและการบริ หาร พาณิ ชยศาสตร์
38 กฎหมาย นิติศาสตร์

32 Journalism and Information
34 Business and Administration
38 Law

วิทยาศาสตร์
42 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
44 วิทยาศาสตร์กายภาพ

Science
42 Life Science
44 Physical Science

46 คณิ ตศาสตร์และสถิติ
48 คอมพิวเตอร์

46 Mathematics and Statistics
48 Computing

วิศวกรรมศาสตร์ การผลิต และการก่ อสร้ าง
52 วิศวกรรมศาสตร์
54 การผลิตและกระบวนการผลิต

Engineering, Manufacturing and Construction
52 Engineering and Engineering Trades
54 Manufacturing and Processing

58 สถาปัตรยกรรมและการสร้างอาคาร

58 Architecture and Building

เกษตรศาสตร์
62 เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง

Agriculture
62 Agriculture, Forestry and Fishery

64 สัตวแพทย์

64 Veterinary

สุ ขภาพและสวัสดิการ
72 สุขภาพ
76 การบริ การทางสังคม

Health and Welfare
72 Health
76 Social Services

การบริการ
81 การบริ การส่วนบุคคล
84 การบริ การขนส่ง

Services
81 Personal Services
84 Transport Services

85 การคุม้ ครองสิ่ งแวดล้อม
86 การบริ การด้านการรักษาความปลอดภัย

85 Environmental Protection
86 Security Services
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APPENDIX D
รหัสอาชีพ (4 หลัก)
OCCUPATION CODES (4 Digits)
ตามมาตรฐานการจัดประเภทอาชีพ ISCO-08
Under the Revision of International Standard Classification of Occupation 2008 ; ISCO-08
( Applicable fieldnames in the survey questionnaires ; [ REC 02 : HM 36 and HM 39 )
หมวดใหญ่
(Section)

หมวดย่อย
(Division)

หมู่
(Group)

รหัสอาชีพ
(Code)

1
11
111

112

1111
1112
1113
1114
1120

12
121
1211
1212
1213
1219
122
1221
1222
1223
13
131
1311
1312

คาอธิบาย (ไทย)
ผู้จดั การ ข้ าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย
ผู้บริหารระดับสู ง ข้ าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย
ผูบ้ ญั ญัติกฎหมายและข้าราชการระดับอาวุโส
ผูบ้ ญั ญัติกฎหมาย
ข้าราชการระดับอาวุโส
ผูน้ าตามประเพณี และหัวหน้าหมู่บา้ น
เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสขององค์การที่ดาเนิ นการเพื่อผลประโยชน์เฉพาะอย่าง
กรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ผู้จดั การด้านการบริหารจัดการและการพาณิชย์
ผูจ้ ดั การด้านการบริ การธุรกิจและการบริ หารจัดการ
ผูจ้ ดั การด้านการเงิน
ผูจ้ ดั การด้านทรัพยากรบุคคล
ผูจ้ ดั การด้านนโยบายและแผน
ผูจ้ ดั การด้านการบริ การธุรกิจและการบริ หารจัดการ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ผูจ้ ดั การด้านการขาย การตลาด และการพัฒนาธุรกิจ
ผูจ้ ดั การด้านการขายและการตลาด
ผูจ้ ดั การด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ผูจ้ ดั การด้านวิจยั และพัฒนา
ผู้จดั การด้านการผลิตและการบริการเฉพาะอย่าง
ผูจ้ ดั การด้านการผลิตในภาคการเกษตร การป่ าไม้ และการประมง
ผูจ้ ดั การด้านการผลิตในภาคการเกษตรและการป่ าไม้
ผูจ้ ดั การด้านการผลิตในภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการประมง

Definition (English)
Managers
Chief executives, senior officials and legislators
Legislators and senior officials
Legislators
Senior government officials
Traditional chiefs and heads of village
Senior officials of special-interest organizations
Managing directors and chief executive
Administrative and commercial managers
Business services and administration managers
Finance managers
Human resource managers
Policy and planning managers
Business services and administration managers not elsewhere classified
Sales, marketing and development managers
Sales and marketing managers
Advertising and public relations managers
Research and development managers
Production and specialized services managers
Production managers in agriculture, forestry and fisheries
Agricultural and forestry production managers
Aquaculture and fisheries production managers

D-2
หมวดใหญ่
(Section)

หมวดย่อย
(Division)

หมู่
(Group)
132

133
134

รหัสอาชีพ
(Code)
1321
1322
1323
1324
1330
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1349

ผูจ้ ดั การด้านการผลิต เหมืองแร่ ก่อสร้าง และการจัดส่ งสิ นค้า
ผูจ้ ดั การด้านการผลิต
ผูจ้ ดั การด้านการทาเหมือง
ผูจ้ ดั การด้านการก่อสร้าง
ผูจ้ ดั การด้านการจัดหาและจัดส่ งสิ นค้า
ผูจ้ ดั การด้านการบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ผูจ้ ดั การด้านการบริ การวิชาชีพ
ผูจ้ ดั การด้านการบริ การดูแลเด็ก

1431
1439

ผูจ้ ดั การด้านการบริ การสุ ขภาพ
ผูจ้ ดั การด้านการบริ การดูแลผูส้ ู งอายุ
ผูจ้ ดั การด้านงานสังคมสงเคราะห์
ผูจ้ ดั การด้านการศึกษา
ผูจ้ ดั การสาขาด้านการบริ การทางการเงินและการประกันภัย
ผูจ้ ดั การด้านการบริ การวิชาชีพ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้จดั การโรงแรม การค้า และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ผูจ้ ดั การโรงแรมและภัตตาคาร/ร้านอาหาร
ผูจ้ ดั การโรงแรม
ผูจ้ ดั การภัตตาคาร/ร้านอาหาร
ผูจ้ ดั การด้านการค้าปลีกและค้าส่ ง
ผูจ้ ดั การด้านการบริ การอื่นๆ
ผูจ้ ดั การด้านการกีฬา นันทนาการ และศูนย์วฒั นธรรม
ผูจ้ ดั การด้านการบริ การ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

2111
2112
2113

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่ างๆ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์กายภาพและและนักวิทยาศาสตร์พ้นื พิภพ
นักฟิ สิ กส์และนักดาราศาสตร์
นักอุตนุ ิ ยมวิทยา
นักเคมี

14
141

142
143

คาอธิบาย (ไทย)

1411
1412
1420

2
21
211

Definition (English)
Manufacturing, mining, construction, and distribution managers
Manufacturing managers
Mining managers
Construction managers
Supply, distribution and related managers
Information and communications technology service managers
Professional services managers
Child care services managers
Health services managers
Aged care services managers
Social welfare managers
Education managers
Financial and insurance services branch managers
Professional services managers not elsewhere classified
Hospitality, retail and other services managers
Hotel and restaurant managers
Hotel managers
Restaurant managers
Retail and wholesale trade managers
Other services managers
Sports, recreation and cultural centre managers
Services managers not elsewhere classified
Professionals
Science and engineering professionals
Physical and earth science professionals
Physicists and astronomers
Meteorologists
Chemists

D-3
หมวดใหญ่
(Section)

หมวดย่อย
(Division)

หมู่
(Group)
212
213

214

215

216

รหัสอาชีพ
คาอธิบาย (ไทย)
(Code)
นักธรณี วิทยาและนักธรณี ฟิสิ กส์
2114
2120
นักคณิ ตศาสตร์ นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย และนักสถิติ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งมีชีวิต
2131
นักชีววิทยา นักพฤกษศาสตร์ นักสัตวศาสตร์ และผูป้ ระกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
2132
ผูใ้ ห้คาปรึ กษาด้านการเกษตร การป่ าไม้ และการประมง
2133
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านการรักษาสิ่ งแวดล้อม
วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า)
วิศวกรอุตสาหการและการผลิต
2141
วิศวกรโยธา
2142
2143
วิศวกรสิ่ งแวดล้อม
2144
วิศวกรเครื่ องกล
2145
วิศวกรเคมี
2146
วิศวกรเหมืองแร่ นักโลหะกรรม และผูป้ ระกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
2149
วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
วิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้ า
2151
วิศวกรไฟฟ้ า
2152
วิศวกรอิเล็กทรอนิ กส์
2153
วิศวกรโทรคมนาคม
สถาปนิ ก นักวางผังเมือง นักสารวจ และนักออกแบบ
2161
สถาปนิ กก่อสร้าง
2162
นักภูมิสถาปั ตย์
2163
นักออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่ องแต่งกาย
2164
นักวางผังเมืองและระบบการจราจร
2165
นักทาแผนที่และนักสารวจ
2166
นักออกแบบภาพกราฟฟิ กและสื่ อผสม

22
221
2211

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุ ขภาพ
แพทย์
แพทย์ทว่ั ไป

Definition (English)
Geologists and geophysicists
Mathematicians, actuaries and statisticians
Life science professionals
Biologists, botanists, zoologists and related professionals
Farming, forestry and fisheries advisers
Environmental protection professionals
Engineering professionals (excluding electrotechnology)
Industrial and production engineers
Civil engineers
Environmental engineers
Mechanical engineers
Chemical engineers
Mining engineers, metallurgists and related professionals
Engineering professionals not elsewhere classified
Electrotechnology engineers
Electrical engineers
Electronics engineers
Telecommunications engineers
Architects, planners, surveyors and designers
Building architects
Landscape architects
Product and garment designers
Town and traffic planners
Cartographers and surveyors
Graphic and multimedia designers
Health professionals
Medical doctors
Generalist medical practitioners

D-4
หมวดใหญ่
(Section)

หมวดย่อย
(Division)

หมู่
(Group)
222

223
224
225

รหัสอาชีพ
คาอธิบาย (ไทย)
(Code)
2212
แพทย์เฉพาะทาง
พยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์วิชาชีพ
2221
พยาบาลวิชาชีพ
2222
ผดุงครรภ์วิชาชีพ
2230
แพทย์แผนโบราณและแพทย์ทางเลือก
2240
ผูช้ ่วยแพทย์
2250
สัตวแพทย์

226
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2269
23
231
232
233
234

2310
2320
2330
2341
2342

235
2351
2352

ผูป้ ระกอบวิชาชีพอื่นๆ ด้านสุ ขภาพ
ทันตแพทย์
เภสัชกร
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุ ขภาพและสุ ขอนามัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมและ
การประกอบวิชาชีพ
นักกายภาพบาบัด
ผูเ้ ชี่ ยวชาญเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุ ขภาพและนักโภชนาการ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านแก้ไขการได้ยนิ และการพูด
นักทัศนมาตรวิชาชีพ และผูเ้ ชี่ยวชาญการตรวจวัดสายตา
ผูป้ ระกอบวิชาชีพอื่นๆ ด้านสุ ขภาพ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอน
ครู สอนระดับมหาวิทยาลัยและระดับอุดมศึกษา
ครู สอนระดับอาชีวศึกษา
ครู สอนระดับมัธยมศึกษา
ครู สอนระดับประถมศึกษาและระดับปฐมวัย
ครู สอนระดับประถมศึกษา
ครู สอนระดับปฐมวัย
ผูป้ ระกอบวิชาชีพอื่นๆ ด้านการสอน
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการศึกษา
ครู สอนการศึกษาพิเศษ

Definition (English)
Specialist medical practitioners
Nursing and midwifery professionals
Nursing professionals
Midwifery professionals
Traditional and complementary medicine professionals
Paramedical practitioners
Veterinarians
Other health profes
Dentists
Pharmacists
Environmental and occupational health and hygiene professionals
Physiotherapists
Dieticians and nutritionists
Audiologists and speech therapists
Optometrists and ophthalmic opticians
Health professionals not elsewhere classified
Teaching professionals
University and higher education teachers
Vocational education teachers
Secondary education teachers
Primary school and early childhood teachers
Primary school teachers
Early childhood educators
Other teaching professionals
Education methods specialists
Special needs teachers

D-5
หมวดใหญ่
(Section)

หมวดย่อย
(Division)

หมู่
(Group)

รหัสอาชีพ
(Code)
2353
2354
2355
2356
2359

24

คาอธิบาย (ไทย)
ครู สอนภาษาอื่นๆ
ครู สอนดนตรี อื่นๆ
ครู สอนศิลปะอื่นๆ
ผูฝ้ ึ กอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพอื่นๆ ด้านการสอน ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

2434

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจและการบริหาร
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านการเงิน
นักบัญชี
ผูใ้ ห้คาปรึ กษาด้านการเงินและการลงทุน
นักวิเคราะห์การเงิน
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านการบริ หาร
นักวิเคราะห์ดา้ นการบริ หารและองค์การ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านนโยบายการบริ หาร
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านงานบุคคลและอาชีพ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านการฝึ กอบรมและการพัฒนาพนักงาน
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านการขาย การตลาด และการประชาสัมพันธ์
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านโฆษณาและการตลาด
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์
ผูป้ ระกอบวิชาชีพการขายด้านเทคนิ คและด้านการแพทย์
(ยกเว้น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร)
ผูป้ ระกอบวิชาชีพการขายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

2511
2512
2513
2514
2519

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์
นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่ อผสม
โปรแกรมเมอร์
นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

241
2411
2412
2413
242
2421
2422
2423
2424
243
2431
2432
2433

25
251

Definition (English)
Other language teachers
Other music teachers
Other arts teachers
Information technology trainers
Teaching professionals not elsewhere classified
Business and administration professionals
Finance professionals
Accountants
Financial and investment advisers
Financial analysts
Administration professionals
Management and organization analysts
Policy administration professionals
Personnel and careers professionals
Training and staff development professionals
Sales, marketing and public relations professionals
Advertising and marketing professionals
Public relations professionals
Technical and medical sales professionals (excluding ICT)
Information and communications technology sales professionals
Information and communications technology professionals
Software and applications developers and analysts
Systems analysts
Software developers
Web and multimedia developers
Applications programmers
Software and applications developers and analysts not elsewhere classified

D-6
หมวดใหญ่
(Section)

หมวดย่อย
(Division)

หมู่
(Group)
252

รหัสอาชีพ
(Code)
2521
2522
2523
2529

26
261
2611
2612
2619
262
2621
2622
263
2631
2632
2633
2634
2635
2636
264
2641
2642
2643
265
2651
2652
2653

คาอธิบาย (ไทย)
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านฐานข้อมูลและเครื อข่าย
นักออกแบบและผูบ้ ริ หารฐานข้อมูล
ผูบ้ ริ หารระบบงานคอมพิวเตอร์
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านฐานข้อมูลและเครื อข่าย ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย สั งคม และวัฒนธรรม
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย
ทนายความ
ผูพ้ ิพากษา
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
บรรณารักษ์ ผูเ้ ก็บหรื อดูแลเอกสารหรื อบันทึกสาคัญ และภัณฑารักษ์
ผูเ้ ก็บหรื อดูแลเอกสารหรื อบันทึกสาคัญ และภัณฑารักษ์
บรรณารักษ์และผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสังคมและศาสนา
นักเศรษฐศาสตร์
นักสังคมวิทยา นักมานุษยวิทยา และผูป้ ระกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
นักปรัชญา นักประวัติศาสตร์ และนักรัฐศาสตร์
นักจิตวิทยา
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสังคมสงเคราะห์และให้คาปรึ กษา
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านศาสนา
นักประพันธ์ นักหนังสื อพิมพ์ และนักภาษาศาสตร์
นักประพันธ์และนักเขียนอื่นๆ
นักหนังสื อพิมพ์
นักแปล ล่าม และนักภาษาศาสตร์ อื่นๆ
ผูส้ ร้างสรรค์งานศิลปะและศิลปิ นการแสดง
นักทัศนศิลป์
นักดนตรี นักร้อง และนักประพันธ์เพลง
นักเต้นราและนักออกแบบท่าเต้น

Definition (English)
Database and network professionals
Database designers and administrators
Systems administrators
Computer network professionals
Database and network professionals not elsewhere classified
Legal, social and cultural professionals
Legal professionals
Lawyers
Judges
Legal professionals not elsewhere classified
Librarians, archivists and curators
Archivists and curators
Librarians and related information professionals
Social and religious professionals
Economists
Sociologists, anthropologists and related professionals
Philosophers, historians and political scientists
Psychologists
Social work and counselling professionals
Religious professionals
Authors, journalists and linguists
Authors and related writers
Journalists
Translators, interpreters and other linguists
Creative and performing artists
Visual artists
Musicians, singers and composers
Dancers and choreographers

D-7
หมวดใหญ่
(Section)

หมวดย่อย
(Division)

หมู่
(Group)

รหัสอาชีพ
(Code)
2654
2655
2656
2659

3
31
311
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
312
3121
3122
3123
313
3131
3132
3133
3134
3135
3139

คาอธิบาย (ไทย)
ผูก้ ากับและผูผ้ ลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักแสดง
ผูป้ ระกาศทางวิทยุ โทรทัศน์ และผูป้ ระกาศด้านอื่นๆ
ผูส้ ร้างสรรค์งานศิลปะและศิลปิ นการแสดง ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
เจ้ าหน้ าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้ องกับด้านต่ างๆ
ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้ องกับด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
ช่างเทคนิ คด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์
ช่างเทคนิ คด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ช่างเทคนิ คด้านวิศวกรรมโยธา
ช่างเทคนิ คด้านวิศวกรรมไฟฟ้ า
ช่างเทคนิ คด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์
ช่างเทคนิ คด้านวิศวกรรมเครื่ องกล
ช่างเทคนิ คด้านวิศวกรรมเคมี
ช่างเทคนิ คด้านเหมืองแร่ และโลหะวิทยา
ช่างเขียนแบบ
ช่างเทคนิ คด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หัวหน้าคุมงานด้านเหมืองแร่ การผลิต และการก่อสร้าง
หัวหน้าคุมงานด้านเหมืองแร่
หัวหน้าคุมงานด้านการผลิต
หัวหน้าคุมงานด้านการก่อสร้าง
ช่างเทคนิ คควบคุมกระบวนการ
ช่างเทคนิ คควบคุมเครื่ องจักรโรงงานผลิตพลังงาน
ช่างเทคนิ คควบคุมเครื่ องจักรไอน้ าและหม้อน้ า
ช่างเทคนิ คควบคุมเครื่ องจักรโรงงานแปรรู ปทางเคมี
ช่างเทคนิ คควบคุมเครื่ องจักรโรงงานกลัน่ ปิ โตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
ช่างเทคนิ คควบคุมกระบวนการผลิตโลหะ
ช่างเทคนิ คควบคุมกระบวนการอื่นๆ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

Definition (English)
Film, stage and related directors and producers
Actors
Announcers on radio, television and other media
Creative and performing artists not elsewhere classified
Technicians and associate professionals
Science and engineering associate professionals
Physical and engineering science technicians
Chemical and physical science technicians
Civil engineering technicians
Electrical engineering technicians
Electronics engineering technicians
Mechanical engineering technicians
Chemical engineering technicians
Mining and metallurgical technicians
Draughtspersons
Physical and engineering science technicians not elsewhere classified
Mining, manufacturing and construction supervisors
Mining supervisors
Manufacturing supervisors
Construction supervisors
Process control technicians
Power production plant operators
Incinerator and water treatment plant operators
Chemical processing plant controllers
Petroleum and natural gas refining plant operators
Metal production process controllers
Process control technicians not elsewhere classified

D-8
หมวดใหญ่
(Section)

หมวดย่อย
(Division)

หมู่
(Group)
314

รหัสอาชีพ
(Code)
3141
3142
3143

315
3151
3152
3153
3154
3155
32
321
3211
3212
3213
3214
322

323
324
325

3221
3222
3230
3240
3251
3252
3253
3254
3255
3256

คาอธิบาย (ไทย)
เจ้าหน้าที่เทคนิ คด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งมีชีวิตและผูป้ ระกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่เทคนิ คด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งมีชีวิต (ยกเว้นแพทย์)
เจ้าหน้าที่เทคนิ คด้านการเกษตรและการประมง
เจ้าหน้าที่เทคนิ คด้านการป่ าไม้
ผูค้ วบคุมและช่างเทคนิ คประจาเรื อและอากาศยาน
ช่างเทคนิ คหรื อช่างเครื่ องประจาเรื อ
เจ้าหน้าที่ประจาห้องบังคับการเรื อและผูน้ าร่ อง
นักบินและผูป้ ระกอบวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผูค้ วบคุมการจราจรทางอากาศ
ช่างเทคนิ คความปลอดภัยด้านการจราจรทางอากาศ
ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้ องกับด้านสุ ขภาพ
เจ้าหน้าที่เทคนิ คด้านการแพทย์และเภสัชกร
เจ้าหน้าที่เทคนิ คด้านการสร้างภาพทางการแพทย์และอุปกรณ์การบาบัดรักษาโรค
เจ้าหน้าที่เทคนิ คในห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์และพยาธิวิทยา
เจ้าหน้าที่เทคนิ คด้านเภสัชกรรมและผูช้ ่วย
เจ้าหน้าที่เทคนิ คด้านอุปกรณ์การแพทย์เทียมและฟั นเทียม
ผูป้ ระกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ผูป้ ระกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล
ผูป้ ระกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการผดุงครรภ์
ผูป้ ระกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนโบราณและแพทย์ทางเลือก
ผูช้ ่วยและผูป้ ระกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสัตวแพทย์
ผูป้ ระกอบวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุ ขภาพ
ผูช้ ่วยทันตแพทย์และนักทันตกรรมบาบัด
เจ้าหน้าที่เวชระเบียนและเจ้าหน้าที่เทคนิ คด้านข้อมูลสุ ขภาพ
เจ้าหน้าที่ดา้ นสุ ขภาพของชุมชน
ผูต้ รวจวัดสายตาและช่างประกอบแว่นตา
เจ้าหน้าที่เทคนิ คและผูช้ ่วยด้านกายภาพบาบัด
ผูช้ ่วยด้านการแพทย์

Definition (English)
Life science technicians and related associate professionals
Life science technicians (excluding medical)
Agricultural technicians
Forestry technicians
Ship and aircraft controllers and technicians
Ships’ engineers
Ships’ deck officers and pilots
Aircraft pilots and related associate professionals
Air traffic controllers
Air traffic safety electronics technicians
Health associate professionals
Medical and pharmaceutical technicians
Medical imaging and therapeutic equipment technicians
Medical and pathology laboratory technicians
Pharmaceutical technicians and assistants
Medical and dental prosthetic technicians
Nursing and midwifery associate professionals
Nursing associate professionals
Midwifery associate professionals
Traditional and complementary medicine associate professionals
Veterinary technicians and assistants
Other health associate professionals
Dental assistants and therapists
Medical records and health information technicians
Community health workers
Dispensing opticians
Physiotherapy technicians and assistants
Medical assistants

D-9
หมวดใหญ่
(Section)

หมวดย่อย
(Division)

หมู่
(Group)

รหัสอาชีพ
คาอธิบาย (ไทย)
(Code)
3257
ผูต้ รวจสอบด้านสิ่ งแวดล้อม การทางาน สุ ขภาพ และงานที่เกี่ยวข้อง
3258
ผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านรถพยาบาล
3259
ผูป้ ระกอบวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุ ขภาพ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

33
331
3311
3312
3313
3314
3315
332
3321
3322
3323
3324
333
3331
3332
3333
3334
3339
334
3341
3342
3343
3344

ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจและการบริหาร
ผูป้ ระกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินและการคานวณ
นายหน้าค้าหลักทรัพย์และการเงิน
เจ้าหน้าที่สินเชื่ อและให้กยู้ มื
ผูป้ ระกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี
ผูป้ ระกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านสถิติ คณิ ตศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผูป้ ระเมินราคาและมูลค่าความเสี ยหาย
ตัวแทนและนายหน้าซื้อขาย
ตัวแทนขายประกันภัย
ตัวแทนขายด้านการค้า
ผูจ้ ดั ซื้ อ
นายหน้าทางการค้า
ตัวแทนการให้บริ การทางธุรกิจ
ตัวแทนพิธีการศุลกากรและตัวแทนผูร้ ับจัดการขนส่ งสิ นค้า
นักวางแผนการจัดงานและการประชุม
ตัวแทนจัดหางานและผูท้ าสัญญาด้านแรงงาน
ตัวแทนอสังหาริ มทรัพย์และผูจ้ ดั การทรัพย์สิน
ตัวแทนการให้บริ การทางธุรกิจ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
เลขานุ การด้านการบริ หารและเลขานุ การเฉพาะด้าน
หัวหน้าคุมงานในสานักงาน
เลขานุ การด้านกฎหมาย
เลขานุ การด้านการบริ หารและเลขานุ การผูบ้ ริ หาร
เลขานุ การด้านการแพทย์

Definition (English)
Environmental and occupational health inspectors and associates
Ambulance workers
Health associate professionals not elsewhere classified
Business and administration associate professionals
Financial and mathematical associate professionals
Securities and finance dealers and brokers
Credit and loans officers
Accounting associate professionals
Statistical, mathematical and related associate professionals
Valuers and loss assessors
Sales and purchasing agents and brokers
Insurance representatives
Commercial sales representatives
Buyers
Trade brokers
Business services agents
Clearing and forwarding agents
Conference and event planners
Employment agents and contractors
Real estate agents and property managers
Business services agents not elsewhere classified
Administrative and specialized secretaries
Office supervisors
Legal secretaries
Administrative and executive secretaries
Medical secretaries

D - 10
หมวดใหญ่
(Section)

หมวดย่อย
(Division)

หมู่
(Group)
335

รหัสอาชีพ
(Code)
3351
3352
3353
3354
3355
3359

34
341
3411
3412
3413
342
3421
3422
3423
343
3431
3432
3433
3434
3435
35
351
3511
3512

คาอธิบาย (ไทย)
ผูป้ ระกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎระเบียบของรัฐ
เจ้าหน้าที่ประจาด่านศุลกากรและบริ เวณพรมแดน
เจ้าหน้าที่สรรพากรและสรรพสามิตของรัฐ
เจ้าหน้าที่ดา้ นการดูแลสิ ทธิประโยชน์ทางสังคมของรัฐ
เจ้าหน้าที่ดา้ นการออกใบอนุ ญาตของรัฐ
ตารวจสื บสวนและนักสื บ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎระเบียบของรัฐ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้ องกับกฎหมาย สังคม วัฒนธรรม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย สังคม และศาสนา
ผูป้ ระกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและงานที่เกี่ยวข้อง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์
ผูป้ ระกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ดา้ นการสร้างสมรรถภาพของร่ างกาย
นักกรี ฑาและนักกีฬา
เจ้าหน้าที่และผูฝ้ ึ กสอนกีฬา
ผูฝ้ ึ กสอนและผูด้ ูแลโปรแกรมการสร้างสมรรถภาพของร่ างกายและการนันทนาการ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะ วัฒนธรรม และการประกอบอาหาร
ช่างถ่ายภาพ
นักออกแบบตกแต่งภายในและมัณฑนากร
ช่างเทคนิ คดูแลห้องแสดงภาพ ห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์
หัวหน้าพ่อครัว/ แม่ครัว
ผูป้ ระกอบวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ช่ างเทคนิคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ช่างเทคนิ คปฏิ บตั ิการและให้ความช่วยเหลือ และแก้ปัญหากับผูใ้ ช้งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร
ช่างเทคนิ คปฏิ บตั ิการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ช่างเทคนิ คให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารกับผูใ้ ช้งาน

Definition (English)
Regulatory government associate professionals
Customs and border inspectors
Customs and border inspectors
Government social benefits officials
Government licensing officials
Police inspectors and detectives
Regulatory government associate professionals not elsewhere classified
Legal, social, cultural and related associate professionals
Legal, social and religious associate professionals
Legal and related associate professionals
Social work associate professionals
Religious associate professionals
Sports and fitness workers
Athletes and sports players
Sports coaches, instructors and officials
Fitness and recreation instructors and program leaders
Artistic, cultural and culinary associate professionals
Photographers
Interior designers and decorators
Gallery, museum and library technicians
Chefs
Other artistic and cultural associate professionals
Information and communications technicians
Information and communications technology operations and user support technicians
Information and communications technology operations technicians
Information and communications technology user support technicians

D - 11
หมวดใหญ่
(Section)

หมวดย่อย
(Division)

หมู่
(Group)

352

รหัสอาชีพ
คาอธิบาย (ไทย)
(Code)
3513
ช่างเทคนิ คด้านเครื อข่ายและระบบคอมพิวเตอร์
3514
ช่างเทคนิ คด้านเว็บไซต์
ช่างเทคนิ คด้านการติดต่อสื่ อสาร
3521
ช่างเทคนิ คด้านการแพร่ ภาพกระจายเสี ยงและโสตทัศนูปกรณ์
3522
ช่างเทคนิ ควิศวกรโทรคมนาคม

4
41
411
412
413

4110
4120
4131
4132

42
421
4211
4212
4213
4214
422
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4229

เสมียน
เสมียนทั่วไปและพนักงานใช้ อุปกรณ์ ที่มีแผงพิมพ์
เสมียนทัว่ ไป
เลขานุ การทัว่ ไป
พนักงานใช้อุปกรณ์ที่มีแผงพิมพ์
พนักงานพิมพ์ดีดและเจ้าหน้าที่เครื่ องประมวลผลคา
เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล
เสมียนด้านการให้ บริการลูกค้า
เสมียนรับฝาก- ถอนเงินของธนาคาร เสมียนเก็บเงิน และเสมียนที่เกี่ยวข้อง
เสมียนรับฝาก- ถอนเงินของธนาคาร และเสมียนที่เกี่ยวข้อง
เจ้ามือรับพนัน คนเก็บและจ่ายเงินพนัน และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
เสมียนโรงรับจานาและผูใ้ ห้กยู้ มื เงิน
พนักงานเร่ งรัดหนี้ สินและพนักงานที่เกี่ยวข้อง
พนักงานให้บริ การข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้า
เสมียนและเจ้าหน้าที่ให้คาปรึ กษาด้านการท่องเที่ยว
พนักงานศูนย์บริ การข้อมูลข่าวสาร
พนักงานควบคุมแผงเครื่ องติดต่อทางโทรศัพท์ (พนักงานต่อโทรศัพท์)
พนักงานต้อนรับของโรงแรม
พนักงานบริ การติดต่อสอบถาม
พนักงานต้อนรับทัว่ ไป
พนักงานสัมภาษณ์ในโครงการสารวจและวิจยั ตลาด
พนักงานให้บริ การข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้า ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

Definition (English)
Computer network and systems technicians
Web technicians
Telecommunications and broadcasting technicians
Broadcasting and audio-visual technicians
Telecommunications engineering technicians
Clerical support workers
General and keyboard clerks
General office clerks
Secretaries (general)
Keyboard operators
Typists and word processing operators
Data entry clerks
Customer services clerks
Tellers, money collectors and related clerks
Bank tellers and related clerks
Bookmakers, croupiers and related gaming workers
Pawnbrokers and money-lenders
Debt-collectors and related workers
Client information workers
Travel consultants and clerks
Contact centre information clerks
Telephone switchboard operators
Hotel receptionists
Enquiry clerks
Receptionists (general)
Survey and market research interviewers
Client information workers not elsewhere classified
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หมวดใหญ่
(Section)

หมวดย่อย
(Division)
43

หมู่
(Group)

รหัสอาชีพ
(Code)

4321
4322
4323

เสมียนบันทึกรายการตัวเลข วัสดุ และสิ นค้า
เสมียนบันทึกรายการตัวเลข
เสมียนด้านบัญชีและการลงรายการบัญชี
เสมียนด้านสถิติ การเงิน และการประกันภัย
เสมียนงานเงินเดือน
เสมียนบันทึกรายการวัสดุและขนส่ ง
เสมียนคลังสิ นค้า
เสมียนด้านการผลิต
เสมียนด้านการขนส่ ง

4411
4412
4413
4414
4415
4416
4419

เสมียนอื่นๆ
เสมียนอื่นๆ
เสมียนห้องสมุด
เสมียนรับส่ งและแยกประเภทจดหมาย ไปรษณี ยภัณฑ์
เสมียนลงรหัส เสมียนพิสูจน์อกั ษร และเสมียนที่เกี่ยวข้อง
เสมียนช่วยกรอกแบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เสมียนจัดเก็บและทาสาเนาเอกสาร
เสมียนด้านบุคลากร
เสมียนอื่นๆ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

431
4311
4312
4313
432

44
441

5
51
511

512
513

คาอธิบาย (ไทย)

5111
5112
5113
5120
5131
5132

พนักงานบริการและผู้จาหน่ ายสิ นค้า
พนักงานบริการส่ วนบุคคล
พนักงานต้อนรับและบริ การในการเดินทาง พนักงานประจายานพาหนะ และมัคคุเทศก์
พนักงานต้อนรับและบริ การในการเดินทาง
พนักงานดูแลและเก็บค่าโดยสารยานพาหนะ
มัคคุเทศก์
พ่อครัว/แม่ครัว
พนักงานเสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่ม และพนักงานผสมเครื่ องดื่ม (บาร์เทนเดอร์ )
พนักงานเสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่ม
พนักงานผสมเครื่ องดื่ม (บาร์เทนเดอร์ )

Definition (English)
Numerical and material recording clerks
Numerical clerks
Accounting and bookkeeping clerks
Statistical, finance and insurance clerks
Payroll clerks
Material-recording and transport clerks
Stock clerks
Production clerks
Transport clerks
Other clerical support workers
Other clerical support workers
Library clerks
Mail carriers and sorting clerks
Coding, proof-reading and related clerks
Scribes and related workers
Filing and copying clerks
Personnel clerks
Clerical support workers not elsewhere classified
Service and sales workers
Personal service workers
Travel attendants, conductors and guides
Travel attendants and travel stewards
Transport conductors
Travel guides
Cooks
Waiters and bartenders
Waiters
Bartenders

D - 13
หมวดใหญ่
(Section)

หมวดย่อย
(Division)

หมู่
(Group)
514

รหัสอาชีพ
(Code)
5141
5142

515
5151
5152
5153
516
5161
5162
5163
5164
5165
5169
52
521
5211
5212
522

523
524

5221
5222
5223
5230
5241
5242
5243

คาอธิบาย (ไทย)
ช่างแต่งผม ช่างเสริ มสวย และผูป้ ฏิ บตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ช่างแต่งผม
ช่างเสริ มสวยและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
หัวหน้าคุมงานด้านความเรี ยบร้อยของอาคารสถานที่และงานแม่บา้ น
หัวหน้าคุมงานด้านการทาความสะอาดและงานแม่บา้ นในสานักงาน โรงแรม และ
สถานประกอบการอื่นๆ
พนักงานดูแลงานบ้าน/แม่บา้ น
พนักงานดูแลความเรี ยบร้อยของอาคารสถานที่
พนักงานบริ การส่ วนบุคคลอื่นๆ
โหร ผูท้ านายโชคชะตา และผูป้ ระกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนร่ วมกิจกรรมและผูด้ ูแลของใช้ส่วนตัว
สัปเหร่ อและเจ้าหน้าที่ฉีดยาศพ
ช่างตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยงและพนักงานดูแลสัตว์เลี้ยง
ครู สอนขับรถ
พนักงานบริ การส่ วนบุคคล ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้จาหน่ ายสิ นค้ า
ผูจ้ าหน่ ายสิ นค้าตามถนนและตลาด
ผูจ้ าหน่ ายสิ นค้าตามแผงลอยและตลาด
ผูจ้ าหน่ ายอาหารตามถนน
ผูจ้ าหน่ ายสิ นค้าในร้านค้า
เจ้าของร้านค้า
หัวหน้าคุมงานในร้านค้า
พนักงานช่วยขายในร้านค้า
พนักงานแคชเชียร์ และเสมียนขายตัว๋
ผูจ้ าหน่ ายสิ นค้าอื่นๆ
นายแบบและนางแบบแฟชัน่ และผูแ้ สดงแบบอื่นๆ
พนักงานสาธิตสิ นค้า
ผูจ้ าหน่ ายสิ นค้าตามบ้าน

Definition (English)
Hairdressers, beauticians and related workers
Hairdressers
Beauticians and related workers
Building and housekeeping supervisors
Cleaning and housekeeping supervisors in offices, hotels and other establishments
Domestic housekeepers
Building caretakers
Other personal services workers
Astrologers, fortune-tellers and related workers
Companions and valets
Undertakers and embalmers
Pet groomers and animal care workers
Driving instructors
Personal services workers not elsewhere classified
Sales workers
Street and market salespersons
Stall and market salespersons
Street food salespersons
Shop salespersons
Shopkeepers
Shop supervisors
Shop sales assistants
Cashiers and ticket clerks
Other sales workers
Fashion and other models
Sales demonstrators
Door to door salespersons

D - 14
หมวดใหญ่
(Section)

หมวดย่อย
(Division)

หมู่
(Group)

รหัสอาชีพ
(Code)
5244
5245
5246
5249

53

คาอธิบาย (ไทย)
พนักงานขายในศูนย์บริ การลูกค้า
พนักงานบริ การในสถานี บริ การน้ ามันเชื้ อเพลิง
พนักงานเคาน์เตอร์บริ การอาหาร
ผูจ้ าหน่ ายสิ นค้าอื่นๆ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

5411
5412
5413
5414
5419

ผู้ปฏิบัติงานดูแลส่ วนบุคคล
ผูป้ ฏิ บตั ิงานดูแลเด็กและครู ผชู้ ่วย
ผูป้ ฏิ บตั ิงานดูแลเด็ก
ครู ผชู ้ ่วย
ผูป้ ฏิ บตั ิงานดูแลส่ วนบุคคลด้านสุ ขภาพ
ผูช้ ่วยงานดูแลสุ ขภาพ
ผูด้ ูแลส่ วนบุคคลตามบ้าน
ผูด้ ูแลส่ วนบุคคลด้านสุ ขภาพ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ให้ บริการด้านการป้ องกันภัย
ผูใ้ ห้บริ การด้านการป้ องกันภัย
พนักงานดับเพลิง
เจ้าหน้าที่ตารวจ
ผูค้ ุมนักโทษ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
ผูใ้ ห้บริ การด้านการป้ องกันภัย ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

6111
6112
6113
6114

ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตร ป่ าไม้ และประมง
ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตรเพื่อการค้าขาย
ผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านการปลูกพืชสวนและพืชไร่ เพื่อการค้าขาย
ผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านการปลูกพืชไร่ และพืชผัก
ผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านการปลูกไม้ยนื ต้นและไม้ผล
ผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านการปลูกพืชสวน ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชในเรื อนเพาะชา
ผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านการปลูกพืชแบบผสมผสาน

531
5311
5312
532
5321
5322
5329
54
541

6
61
611

Definition (English)
Contact centre salespersons
Service station attendants
Food service counter attendants
Sales workers not elsewhere classified
Personal care workers
Child care workers and teachers’ aides
Child care workers
Teachers’ aides
Personal care workers in health services
Health care assistants
Home-based personal care workers
Personal care workers in health services not elsewhere classified
Protective services workers
Protective services workers
Fire-fighters
Police officers
Prison guards
Security guards
Protective services workers not elsewhere classified
Skilled agricultural, forestry and fishery workers
Market-oriented skilled agricultural workers
Market gardeners and crop growers
Field crop and vegetable growers
Tree and shrub crop growers
Gardeners, horticultural and nursery growers
Mixed crop growers

D - 15
หมวดใหญ่
(Section)

หมวดย่อย
(Division)

หมู่
(Group)
612

613

รหัสอาชีพ
(Code)
6121
6122
6123
6129
6130

62
621
622

6210
6221
6222
6223
6224

63
631
632
633
634

6310
6320
6330
6340

7
71
711
7111
7112
7113
7114
7115
7119

คาอธิบาย (ไทย)
ผูเ้ ลี้ยงสัตว์
ผูเ้ ลี้ยงปศุสัตว์และผลิตผลิตภัณฑ์นม
ผูเ้ ลี้ยงสัตว์ปีก
ผูเ้ ลี้ยงผึ้งและไหม
ผูเ้ ลี้ยงสัตว์เพื่อการค้าขาย ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านการปลูกพืชร่ วมกับการเลี้ยงสัตว์
ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการป่ าไม้ ประมง และล่ าสั ตว์เพื่อการค้าขาย
ผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านการป่ าไม้และงานที่เกี่ยวข้อง
ผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านการประมง ล่าสัตว์ และวางกับดักสัตว์ตา่ งๆ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านการประมงน้ าจืดและประมงชายฝั่งทะเล
ผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านการประมงทะเลน้ าลึก
ผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านการล่าสัตว์และวางกับดักสัตว์ตา่ งๆ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเกษตร ประมง ล่ าสั ตว์ และเก็บพืชผลเพื่อการดารงชีพ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านการปลูกพืชเพื่อการดารงชีพ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านการเลี้ยงสัตว์เพื่อการดารงชีพ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านการปลูกพืชร่ วมกับการเลี้ยงสัตว์เพื่อการดารงชีพ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านการประมง ล่าสัตว์ และเก็บพืชผลเพื่อการดารงชีพ
ช่ างฝี มือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้ อง
ช่ างก่ อสร้ างและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้ อง (ยกเว้นช่ างไฟฟ้ า)
ช่างก่อสร้างโครงสร้างอาคาร สิ่ งปลูกสร้าง และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ช่างก่อสร้างที่อยูอ่ าศัย
ช่างก่ออิฐและผูป้ ฏิ บตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ช่างหิ น ตัดหิ น เจาะสกัดหิ น และแกะหิ น
ช่างหล่อเทคอนกรี ต ตกแต่งผิวซี เมนต์ และผูป้ ฏิ บตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ช่างไม้
ช่างก่อสร้างโครงสร้างอาคาร สิ่ งปลูกสร้าง และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

Definition (English)
Animal producers
Livestock and dairy producers
Poultry producers
Apiarists and sericulturists
Animal producers not elsewhere classified
Mixed crop and animal producers
Market-oriented skilled forestry, fishery and hunting workers
Forestry and related workers
Fishery workers, hunters and trappers
Aquaculture workers
Inland and coastal waters fishery workers
Deep-sea fishery workers
Hunters and trappers
Subsistence farmers, fishers, hunters and gatherers
Subsistence crop farmers
Subsistence livestock farmers
Subsistence mixed crop and livestock farmers
Subsistence fishers, hunters, trappers and gatherers
Craft and related trades workers
Building and related trades workers, excluding electricians
Building frame and related trades workers
House builders
Bricklayers and related workers
Stonemasons, stone cutters, splitters and carvers
Concrete placers, concrete finishers and related workers
Carpenters and joiners
Building frame and related trades workers not elsewhere classified

D - 16
หมวดใหญ่
(Section)

หมวดย่อย
(Division)

หมู่
(Group)
712

รหัสอาชีพ
(Code)
7121
7122
7123
7124
7125
7126
7127

713
7131
7132
7133
72
721
7211
7212
7213
7214
7215
722
7221
7222
7223
7224
723
7231
7232

คาอธิบาย (ไทย)
ช่างตกแต่งอาคาร สิ่ งปลูกสร้าง และผูป้ ฏิ บตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ช่างมุงหลังคา
ช่างปูพ้นื และกระเบื้อง
ช่างฉาบปูนและตกแต่งงานปูน
ช่างติดตั้งฉนวน
ช่างติดกระจก
ช่างประปาและวางท่อ
ช่างเครื่ องระบบปรับอากาศและระบบทาความเย็น
ช่างทาสี ช่างทาความสะอาดโครงสร้างอาคาร สิ่ งปลูกสร้าง และผูป้ ฏิ บตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ช่างทาสี และผูป้ ฏิ บตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ช่างพ่นสี และขัดเงา
ช่างทาความสะอาดโครงสร้างอาคาร สิ่ งปลูกสร้าง
ช่ างโลหะ เครื่ องจักร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้ อง
ช่างโลหะแผ่นและโครงสร้างโลหะ ช่างทาแบบหล่อโลหะ ช่างเชื่ อม และ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ช่างทาแบบหล่อโลหะและแกนแบบหล่อโลหะ
ช่างเชื่ อมและช่างตัดโลหะด้วยเปลวไฟ
ช่างโลหะแผ่น
ช่างเตรี ยมและติดตั้งโครงสร้างโลหะ
ช่างติดตั้งเครื่ องยกและฟั่นต่อสายเคเบิล
ช่างเหล็ก ช่างทาเครื่ องมือ และผูป้ ฏิบตั ิงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ช่างเหล็ก ช่างตีเหล็ก และช่างคุมเครื่ องอัดขึ้นรู ปโลหะ
ช่างทาเครื่ องมือและผูป้ ฏิ บตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ช่างปรับตั้งและใช้เครื่ องมือกลงานโลหะ
ช่างขัดเงาโลหะ ช่างเจียระไนโลหะ และช่างลับเครื่ องมือ
ช่างเครื่ องและช่างซ่ อมเครื่ องจักรกล
ช่างเครื่ องและช่างซ่ อมเครื่ องยนต์ยานยนต์
ช่างเครื่ องและช่างปรับเครื่ องยนต์อากาศยาน

Definition (English)
Building finishers and related trades workers
Roofers
Floor layers and tile setters
Plasterers
Insulation workers
Glaziers
Plumbers and pipe fitters
Air conditioning and refrigeration mechanics
Painters, building structure cleaners and related trades workers
Painters and related workers
Spray painters and varnishers
Building structure cleaners
Metal, machinery and related trades workers
Sheet and structural metal workers, moulders and welders, and related workers
Metal moulders and coremakers
Welders and flame cutters
Sheet-metal workers
Structural-metal preparers and erectors
Riggers and cable splicers
Blacksmiths, toolmakers and related trades workers
Blacksmiths, hammersmiths and forging press workers
Toolmakers and related workers
Metal working machine tool setters and operators
Metal polishers, wheel grinders and tool sharpeners
Machinery mechanics and repairers
Motor vehicle mechanics and repairers
Aircraft engine mechanics and repairers

D - 17
หมวดใหญ่
(Section)

หมวดย่อย
(Division)

หมู่
(Group)

รหัสอาชีพ
คาอธิบาย (ไทย)
(Code)
7233
ช่างเครื่ องและช่างปรับเครื่ องจักรกลทางการเกษตรหรื ออุตสาหกรรม
7234
ช่างซ่ อมรถจักรยานและผูป้ ฏิ บตั ิงานที่เกี่ยวข้อง

73
731
7311
7312
7313
7314
7315
7316
7317
7318
7319
732
7321
7322
7323
74

ช่ างงานหัตถกรรมและงานพิมพ์
ช่างงานหัตถกรรม
ช่างทาและซ่ อมเครื่ องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยา
ช่างทาเครื่ องดนตรี และปรับเสี ยงดนตรี
ช่างทาเครื่ องเพชรพลอยและรู ปพรรณ และโลหะมีคา่
ช่างทาเครื่ องปั้ นดินเผาและผูป้ ฏิ บตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ช่างทาเครื่ องแก้ว ช่างตัด ช่างเจียระไน และช่างตกแต่งเครื่ องแก้ว
ช่างเขียนเครื่ องหมาย ช่างลงสี ช่างแกะสลัก และช่างกัดลายแก้ว
ช่างงานหัตถกรรมไม้ เครื่ องจักสาน และวัสดุที่เกี่ยวข้อง
ช่างงานหัตถกรรมสิ่ งทอ เครื่ องหนัง และวัสดุที่เกี่ยวข้อง
ช่างงานหัตถกรรม ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ช่างงานพิมพ์
ช่างเทคนิ คงานก่อนงานพิมพ์
ช่างพิมพ์
ช่างตกแต่งงานพิมพ์และเข้าเล่ม

7421
7422

ช่ างไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
ช่างติดตั้งและซ่ อมอุปกรณ์ไฟฟ้ า
ช่างเดินสายไฟภายในอาคารและอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่เกี่ยวข้อง
ช่างเครื่ องและช่างปรับอุปกรณ์ไฟฟ้ า
ช่างติดตั้งและซ่ อมสายส่ งกระแสไฟฟ้ า
ช่างติดตั้งและซ่ อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์และโทรคมนาคม
ช่างเครื่ องและผูใ้ ห้บริ การด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์
ช่างติดตั้งและผูใ้ ห้บริ การด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

7511

ผู้แปรรูปอาหาร งานไม้ เครื่ องแต่ งกาย และงานฝี มืออื่นๆ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้ อง
ผูแ้ ปรรู ปอาหารและผูป้ ฏิ บตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ผูฆ้ ่าชาแหละเนื้ อสัตว์และสัตว์น้ า และผูจ้ ดั เตรี ยมอาหารที่เกี่ยวข้อง

741
7411
7412
7413
742

75
751

Definition (English)
Agricultural and industrial machinery mechanics and repairers
Bicycle and related repairers
Handicraft and printing workers
Handicraft workers
Precision-instrument makers and repairers
Musical instrument makers and tuners
Jewellery and precious-metal workers
Potters and related workers
Glass makers, cutters, grinders and finishers
Sign writers, decorative painters, engravers and etchers
Handicraft workers in wood, basketry and related materials
Handicraft workers in textile, leather and related materials
Handicraft workers not elsewhere classified
Printing trades workers
Pre-press technicians
Printers
Print finishing and binding workers
Electrical and electronics trades workers
Electrical equipment installers and repairers
Building and related electricians
Electrical mechanics and fitters
Electrical line installers and repairers
Electronics and telecommunications installers and repairers
Electronics mechanics and servicers
Information and communications technology installers and servicers
Food processing, wood working, garment and other craft and related trades workers
Food processing and related trades workers
Butchers, fishmongers and related food preparers

D - 18
หมวดใหญ่
(Section)

หมวดย่อย
(Division)

หมู่
(Group)

รหัสอาชีพ
(Code)
7512
7513
7514
7515
7516

คาอธิบาย (ไทย)

7541
7542
7543
7544
7549

ผูท้ าขนมปั ง ขนมเค้ก ขนมหวาน และลูกกวาด
ผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์นม
ผูถ้ นอมผลไม้ พืชผัก และผูถ้ นอมอาหารที่เกี่ยวข้อง
ผูช้ ิมรสและจัดระดับชั้นคุณภาพของอาหารและเครื่ องดื่ม
ผูเ้ ตรี ยมใบยาสู บและผลิตผลิตภัณฑ์ยาสู บ
ช่างอัดน้ ายาและอบไม้ ช่างทาเฟอร์ นิเจอร์ไม้ และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ช่างอัดน้ ายาและอบไม้
ช่างทาเฟอร์ นิเจอร์ไม้และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ช่างปรับตั้งและใช้เครื่ องจักรงานไม้
ช่างตัดเย็บเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกายและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ช่างตัดเย็บเสื้ อผ้า ช่างทาเสื้ อผ้าขนสัตว์ และช่างทาหมวก
ช่างสร้างแบบและตัดวัสดุเพื่อผลิตเครื่ องแต่งกายและสิ่ งของที่เกี่ยวข้อง
ช่างเย็บ ช่างปั ก และผูป้ ฏิ บตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ช่างหุม้ เบาะและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ช่างตกแต่งหนังสัตว์ ช่างฟอกหนัง และช่างถากหนังขูดขนสัตว์
ช่างทารองเท้าและผูป้ ฏิ บตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ช่างฝี มืออื่นๆ และผูป้ ฏิ บตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ผูป้ ฏิ บตั ิงานใต้น้ า
ผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านวัตถุระเบิดและผูป้ ฏิบตั ิงานจุดระเบิด
ผูค้ ดั คุณภาพและทดสอบผลิตภัณฑ์ (ยกเว้นอาหารและเครื่ องดื่ม)
ผูร้ มยาและกาจัดแมลงและสัตว์ศตั รู พืช
ช่างฝี มืออื่นๆ และผูป้ ฏิ บตั ิงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

8111
8112
8113

ผู้ควบคุมเครื่ องจักรโรงงานและเครื่ องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
ผู้ควบคุมเครื่ องจักรโรงงานและเครื่ องจักรชนิดติดตั้งประจาที่
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรโรงงานทาเหมืองและแปรรู ปแร่
ผูป้ ฏิ บตั ิงานในเหมืองแร่ และเหมืองหิ น
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรโรงงานแปรรู ปแร่ และหิ น
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรขุดเจาะบ่อและผูป้ ฏิ บตั ิงานที่เกี่ยวข้อง

752
7521
7522
7523
753
7531
7532
7533
7534
7535
7536
754

8
81
811

Definition (English)
Bakers, pastry - cooks and confectionary makers
Dairy products makers
Fruit, vegetable and related preservers
Food and beverage tasters and graders
Tobacco preparers and tobacco products makers
Wood treaters, cabinet-makers and related trades workers
Wood treaters
Cabinet-makers and related workers
Woodworking-machine tool setters and operators
Garment and related trades workers
Tailors, dressmakers, furriers and hatters
Garment and related patternmakers and cutters
Sewing, embroidery and related workers
Upholsterers and related workers
Pelt dressers, tanners and fellmongers
Shoemakers and related workers
Other craft and related workers
Underwater divers
Shotfirers and blasters
Product graders and testers (excluding foods and beverages)
Fumigators and other pest and weed controllers
Craft and related workers not elsewhere classified
Plant and machine operators, and assemblers
Stationary plant and machine operators
Mining and mineral processing plant operators
Miners and quarriers
Mineral and stone processing plant operators
Well drillers and borers and related workers

D - 19
หมวดใหญ่
(Section)

หมวดย่อย
(Division)

หมู่
(Group)
812

813

814

815

816
817

818

รหัสอาชีพ
คาอธิบาย (ไทย)
(Code)
8114
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ หิ น และแร่ อื่นๆ
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรโรงงานแปรรู ปและตกแต่งโลหะ
8121
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรโรงงานแปรรู ปโลหะ
8122
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรตกแต่ง ชุบ และเคลือบผิวโลหะ
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรโรงงานและเครื่ องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เคมีและผลิตภัณฑ์
ด้านการถ่ายภาพ
8131
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรโรงงานและเครื่ องจักรผลิตผลิตภัณฑ์เคมี
8132
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ดา้ นการถ่ายภาพ
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติก และกระดาษ
8141
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
8142
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
8143
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษ
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ส่ิ งทอ ขนสัตว์ และหนังฟอก
8151
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรจัดเตรี ยมเส้นใย ปั่ น และกรอเส้นใย
8152
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรทอผ้าและเครื่ องจักรถักนิ ต
8153
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรเย็บผ้า
8154
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรฟอก ย้อม และทาความสะอาดเส้นใย
8155
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรจัดเตรี ยมขนสัตว์และหนังฟอก
8156
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรทารองเท้าและเครื่ องจักรที่เกี่ยวข้อง
8157
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรด้านการซักรี ด
8159
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ส่ิ งทอ ขนสัตว์ และหนังฟอก ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้
ในที่อื่น
8160
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรโรงงานแปรรู ปไม้และผลิตกระดาษ
8171
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรโรงงานผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษ
8172
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรโรงงานแปรรู ปไม้
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรโรงงานและเครื่ องจักรอื่นๆ ชนิ ดติดตั้งประจาที่
8181
ผูป้ ฏิ บตั ิงานเครื่ องจักรโรงงานผลิตแก้วและเซรามิก

Definition (English)
Cement, stone and other mineral products machine operators
Metal processing and finishing plant operators
Metal processing plant operators
Metal finishing, plating and coating machine operators
Chemical and photographic products plant and machine operators
Chemical products plant and machine operators
Photographic products machine operators
Rubber, plastic and paper products machine operators
Rubber products machine operators
Plastic products machine operators
Paper products machine operators
Textile, fur and leather products machine operators
Fibre preparing, spinning and winding machine operators
Weaving and knitting machine operators
Sewing machine operators
Bleaching, dyeing and fabric cleaning machine operators
Fur and leather preparing machine operators
Shoemaking and related machine operators
Laundry machine operators
Textile, fur and leather products machine operators not elsewhere classified
Food and related products machine operators
Wood processing and papermaking plant operators
Pulp and papermaking plant operators
Wood processing plant operators
Other stationary plant and machine operators
Glass and ceramics plant operators

D - 20
หมวดใหญ่
(Section)

หมวดย่อย
(Division)

หมู่
(Group)

รหัสอาชีพ
คาอธิบาย (ไทย)
(Code)
8182
ผูป้ ฏิ บตั ิงานเครื่ องจักรไอน้ าและหม้อน้ า (boiler)
8183
ผูป้ ฏิ บตั ิงานเครื่ องจักรที่ใช้ในการห่ อและบรรจุผลิตภัณฑ์ การบรรจุขวด และ
การติดฉลาก
8189
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรโรงงานและเครื่ องจักรอื่นๆ ชนิ ดติดตั้งประจาที่ ซึ่ งมิได้จดั ประเภท
ไว้ในที่อื่น

82
821
8211
8212
8219
83
831
8311
8312
832
8321
8322
833
8331
8332
834

835

8341
8342
8343
8344
8350

ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านการประกอบ
ผูป้ ระกอบเครื่ องจักรกล
ผูป้ ระกอบอุปกรณ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์
ผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านการประกอบ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ขับยานยนต์ และผู้ควบคุมเครื่ องจักรโรงงานชนิดเคลื่อนที่ได้
ผูข้ บั หัวรถจักรและผูป้ ฏิ บตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ผูข้ บั หัวรถจักร
พนักงานห้ามล้อรถไฟ พนักงานส่ งสัญญาณรถไฟ และพนักงานสับเปลี่ยนรถไฟ
ผูข้ บั รถยนต์ รถตู้ และรถจักรยานยนต์
ผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์
ผูข้ บั รถยนต์ รถแท็กซี่ และรถตู้
ผูข้ บั รถบรรทุกขนาดใหญ่และรถโดยสารประจาทาง
ผูข้ บั รถโดยสารและรถราง
ผูข้ บั รถบรรทุกขนาดใหญ่
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรโรงงานชนิ ดเคลื่อนที่ได้
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรโรงงานชนิ ดเคลื่อนที่ได้ที่ใช้ในด้านการเกษตรและป่ าไม้
ผูค้ วบคุมเครื่ องจักรขนย้ายดินและหิ น และเครื่ องจักรโรงงานที่เกี่ยวข้อง
ผูค้ วบคุมปั้ นจัน่ รอกยก และเครื่ องจักรโรงงานที่เกี่ยวข้อง
ผูค้ วบคุมรถยกสิ นค้า
ลูกเรื อบนเรื อและผูป้ ฏิ บตั ิงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Definition (English)
Steam engine and boiler operators
Packing, bottling and labelling machine operators
Stationary plant and machine operators not elsewhere classified
Assemblers
Assemblers
Mechanical machinery assemblers
Electrical and electronic equipment assemblers
Assemblers not elsewhere classified
Drivers and mobile plant operators
Locomotive engine drivers and related workers
Locomotive engine drivers
Railway brake, signal and switch operators
Car, van and motorcycle drivers
Motorcycle drivers
Car, taxi and van drivers
Heavy truck and bus drivers
Bus and tram drivers
Heavy truck and lorry drivers
Mobile plant operators
Mobile farm and forestry plant operators
Earthmoving and related plant operators
Crane, hoist and related plant operators
Lifting truck operators
Ships' deck crews and related workers

D - 21
หมวดใหญ่
(Section)

หมวดย่อย
(Division)

หมู่
(Group)

รหัสอาชีพ
(Code)

9

คาอธิบาย (ไทย)

9121
9122
9123
9129

ผู้ประกอบอาชีพงานพืน้ ฐาน
คนงานและผู้ช่วยทาความสะอาด
คนงานและผูช้ ่วยทาความสะอาดที่พกั อาศัย โรงแรม และสานักงาน
คนงานและผูช้ ่วยทาความสะอาดที่พกั อาศัย
คนงานและผูช้ ่วยทาความสะอาดสานักงาน โรงแรม และสถานประกอบการอื่นๆ
คนงานทาความสะอาดยานพาหนะ หน้าต่าง เสื้ อผ้า และผูป้ ฏิบตั ิงานทาความสะอาด
ด้วยมืออื่นๆ
คนงานซักรี ดเสื้ อผ้าด้วยมือ
คนงานทาความสะอาดยานพาหนะ
คนงานทาความสะอาดหน้าต่าง
คนงานทาความสะอาดอื่นๆ

9211
9212
9213
9214
9215
9216

คนงานด้านการเกษตร ประมง และป่ าไม้
คนงานด้านการเกษตร ประมง และป่ าไม้
คนงานปลูกพืชผัก
คนงานเลี้ยงสัตว์
คนงานปลูกพืชร่ วมกับเลี้ยงสัตว์
คนงานปลูกพืชสวนและไม้ดอกไม้ประดับ
คนงานป่ าไม้
คนงานประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

91
911
9111
9112
912

92
921

93
931
9311
9312
9313
932
9321
9329

คนงานเหมืองแร่ การก่อสร้ าง การผลิต และการขนส่ ง
คนงานเหมืองแร่ และการก่อสร้าง
คนงานเหมืองแร่ และเหมืองหิ น
คนงานก่อสร้างและบารุ งรักษาถนน เขื่อน และงานวิศวกรรมโยธาอื่นๆ ที่คล้ายกัน
คนงานก่อสร้างอาคาร สิ่ งปลูกสร้าง
คนงานด้านการผลิต
คนงานบรรจุผลิตภัณฑ์ดว้ ยมือ
คนงานด้านการผลิต ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

Definition (English)
Elementary occupations
Cleaners and helpers
Domestic, hotel and office cleaners and helpers
Domestic cleaners and helpers
Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments
Vehicle, window, laundry and other hand cleaning workers
Hand launderers and pressers
Vehicle cleaners
Window cleaners
Other cleaning workers
Agricultural, forestry and fishery labourers
Agricultural, forestry and fishery labourers
Crop farm labourers
Livestock farm labourers
Mixed crop and livestock farm labourers
Garden and horticultural labourers
Forestry labourers
Fishery and aquaculture labourers
Labourers in mining, construction, manufacturing and transport
Mining and construction labourers
Mining and quarrying labourers
Civil engineering labourers
Building construction labourers
Manufacturing labourers
Manufacturing labourers
Manufacturing labourers not elsewhere classified

D - 22
หมวดใหญ่
(Section)

หมวดย่อย
(Division)

หมู่
(Group)
933

รหัสอาชีพ
(Code)
9331
9332
9333
9334

94
941
9411
9412
95
951
952

9510
9520

96
961
9611
9612
9613
962
9621
9622
9623
9624
9629
0
01
011

0110

021

0210

031

0310

02
03

คาอธิบาย (ไทย)
คนงานด้านการขนส่ งและสถานที่เก็บสิ นค้า
คนงานขับเคลื่อนยานพาหนะโดยใช้มือหรื อเท้า
คนงานขับเคลื่อนยานพาหนะและเครื่ องจักรต่าง ๆ ที่ลากจูงโดยสัตว์
คนงานขนถ่ายสิ นค้า
คนงานเติมสิ นค้าบนชั้นวาง
ผู้ช่วยประกอบอาหาร
ผูช้ ่วยประกอบอาหาร
ผูป้ ระกอบอาหารจานด่วน
ผูช้ ่วยงานครัว
ผู้จาหน่ ายสิ นค้ าและให้ บริการตามถนนและสถานที่ที่คล้ายกัน
ผูใ้ ห้บริ การตามถนนและสถานที่ที่คล้ายกัน
ผูจ้ าหน่ ายสิ นค้าตามถนน (ยกเว้นอาหารพร้อมบริ โภค)
ผู้ปฏิบัติงานด้านขยะและผู้ประกอบอาชีพงานพืน้ ฐานอื่นๆ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านขยะ
คนเก็บขยะและวัสดุที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่
คนงานคัดแยกขยะ
คนกวาดถนนและผูใ้ ช้แรงงานที่เกี่ยวข้อง
ผูป้ ระกอบอาชีพงานพื้นฐานอื่นๆ
พนักงานรับส่ งข่าวสาร หี บห่ อสิ่ งของ และสัมภาระ
คนงานรับจ้างทัว่ ไป
คนจดมาตรวัดและเก็บเงินจากเครื่ องจาหน่ ายสิ นค้าอัตโนมัติ
คนตักน้ าและเก็บฟื น
ผูป้ ระกอบอาชีพงานพื้นฐานอื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ทหาร
ทหารชั้นสั ญญาบัตร
ทหารชั้นสัญญาบัตร
ทหารชั้นประทวน
ทหารชั้นประทวน
ทหารยศอื่นๆ
ทหารยศอื่นๆ

Definition (English)
Transport and storage labourers
Hand and pedal vehicle drivers
Drivers of animal-drawn vehicles and machinery
Freight handlers
Shelf fillers
Food preparation assistants
Food preparation assistants
Fast food preparers
Kitchen helpers
Street and related sales and service workers
Street and related service workers
Street vendors (excluding food)
Refuse workers and other elementary workers
Refuse workers
Garbage and recycling collectors
Refuse sorters
Sweepers and related labourers
Other elementary workers
Messengers, package deliverers and luggage porters
Odd job persons
Meter readers and vending-machine collectors
Water and firewood collectors
Elementary workers not elsewhere classified
Armed forces occupations
Commissioned armed forces officers
Commissioned armed forces officers
Non-commissioned armed forces officers
Non-commissioned armed forces officers
Armed forces occupations, other ranks
Armed forces occupations, other ranks

D - 23
รหัสสาหรับผู้ไม่ได้ ทางานหารายได้
รหัสอาชีพ
(Code)
9991
9992
9993
9994
9995
9996
9997
9999

คาอธิบาย (ไทย)
แม่บา้ น / ทางานบ้าน
เรี ยนหนังสื อ
เด็ก คนชรา
คนป่ วย / คนพิการ (ไม่สามารถทางานได้)
กาลังหางานทา
อื่นๆ เช่น เกษียณอายุ
มีงานทาแต่ไม่สามารถอาชีพ
ไม่สมัครใจทางาน

Definition (English)
Housewife
Studying
Children & Elderly (inapplicaiton for labor force participation)
Illness / Disable person (Unable to work)
Looking for a job (recently unemplyed)
Other reasons such as retirement
Recently remployed but could not identifiy occupation type
Don’t want to work
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APPENDIX E
รหัสประเภทอุตสำหกรรม หรื อ ประเภทธุรกิจ (4 หลัก)
CODES FOR TYPE OF BUSINESS ACTIVITY / INDUSTRY (4 Digits)
ตำมมำตรฐำนกำรจัดประเภทอุตสำหกรรมประเทศไทย ปี 2552
( NSO Standard Industrial Classification of All Economic Activities ; NSIC 2009 )
( Applicable fieldnames in the survey questionnaires ; [ REC 02 : HM 38 )
หมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย
คำอธิบำย (ไทย)
(Section) (Division) (Group) (Class)
A
เกษตรกรรม กำรป่ ำไม้ และกำรประมง
01
กำรเพำะปลูกและกำรเลีย้ งสั ตว์ กำรล่ำสัตว์ และกิจกรรมบริกำรที่เกี่ยวข้ อง
011
0111
0112
0113
0114
0115
0116
0119
012

013

0121
0122
0123
0124
0125
0126
0127
0128
0129
0130

การปลูกพืชล้มลุก
การปลูกธัญพืช (ยกเว้นข้าว) พืชตระกูลถัว่ และพืชที่เมล็ดให้น้ ามัน
การปลูกข้าว
การปลูกพืชผัก แตง และพืชหัว
การปลูกอ้อย
การปลูกยาสู บ
การปลูกพืชเส้นใย
การปลูกพืชล้มลุกชนิ ดอื่นๆ
การปลูกพืชยืนต้น
การปลูกองุ่น
การปลูกไม้ผลเมืองร้อนและกึ่งร้อน
การปลูกไม้ผลตระกูลส้ม
การปลูกไม้ผลตระกูลแอปเปิ้ ลและไม้ผลชนิ ดเมล็ดแข็ง
การปลูกไม้ผลยืนต้น ไม้ผลที่มีตน้ เป็ นพุม่ และไม้ผลเปลือกแข็งที่กินได้
การปลูกไม้ยนื ต้นที่ให้น้ ามัน
การปลูกพืชที่นาไปทาเครื่ องดื่ม
การปลูกพืชที่นาไปทาเครื่ องเทศ เครื่ องหอม ยารักษาโรค และพืชทางเภสัชภัณฑ์
การปลูกพืชยืนต้นประเภทอื่นๆ
การทาสวนไม้ประดับและการขยายพันธุ์พืช

Definition (English)
Agriculture, forestry and fishing
Crop and animal production, hunting and related service activities
Growing of non-perennial crops
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds
Growing of rice
Growing of vegetables, melons, roots and tubers
Growing of sugar cane
Growing of tobacco
Growing of fibre crops
Growing of other non-perennial crops
Growing of perennial crops
Growing of grapes
Growing of tropical and subtropical fruits
Growing of citrus fruits
Growing of pome fruits and stone fruits
Growing of other tree and bush fruits and nuts
Growing of oleaginous fruits
Growing of beverage crops
Growing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops
Growing of other perennial crops
Plant propagation

E-2
หมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย
(Section) (Division) (Group) (Class)
014
0141
0142
0143
0144
0145
0146
0149
015
0150
016
0161
0162
0163
0164
017
0170
02
021
0210
022
0220
023
0230
024
0240
03
031
0311
0312
032
0321
0322

คำอธิบำย (ไทย)
การเลี้ยงสัตว์
การเลี้ยงโคและกระบือ
การเลี้ยงม้า ลา ล่อ ม้าล่อ และสัตว์อื่นๆ ที่คล้ายกัน
การเลี้ยงอูฐ
การเลี้ยงแกะและแพะ
การเลี้ยงสุ กร
การเลี้ยงสัตว์ปีก
การเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่นๆ
การทาฟาร์ มผสมผสาน
กิจกรรมที่สนับสนุ นการเกษตรและกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
กิจกรรมที่สนับสนุ นการผลิตพืชผล
กิจกรรมที่สนับสนุ นการเลี้ยงสัตว์
กิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล
การจัดการเมล็ดพันธุ์เพื่อการขยายพันธุ์
การล่าสัตว์ การดักสัตว์ และกิจกรรมบริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กำรป่ ำไม้ และกำรทำไม้
วนวัฒนวิทยา และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับป่ าไม้
การทาไม้
การเก็บหาของป่ า
การบริ การที่สนับสนุ นการป่ าไม้
กำรประมงและกำรเพำะเลีย้ งสั ตว์นำ้
การประมง
การประมงทะเล
การประมงน้ าจืด
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าทะเล
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด

Definition (English)
Animal production
Raising of cattle and buffaloes
Raising of horses and other equines
Raising of camels and camelids
Raising of sheep and goats
Raising of swine/pigs
Raising of poultry
Raising of other animals
Mixed farming
Support activities to agriculture and post-harvest crop activities
Support activities for crop production
Support activities for animal production
Post-harvest crop activities
Seed processing for propagation
Hunting, trapping and related service activities
Forestry and logging
Silviculture and other forestry activities
Logging
Gathering of non-wood forest products
Support services to forestry
Fishing and aquaculture
Fishing
Marine fishing
Freshwater fishing
Aquaculture
Marine aquaculture
Freshwater aquaculture
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หมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย
(Section) (Division) (Group) (Class)
B
05
051
0510
052
0520
06
061
0610
062
0620
07
071
0710
072
0721
0729
073
0730
08
081
0810
089
0891
0892
0893
0899
09
091
0910
099
0990
C
10
101
1011
1012
1013

คำอธิบำย (ไทย)
กำรทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน
กำรทำเหมืองถ่ ำนหินและลิกไนต์
การทาเหมืองถ่านหิ นคุณภาพสู ง
การทาเหมืองลิกไนต์
กำรขุดเจำะปิ โตรเลียมดิบและก๊ำซธรรมชำติ
การขุดเจาะปิ โตรเลียมดิบ
การขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ
กำรทำเหมืองสิ นแร่ โลหะ
การทาเหมืองสิ นแร่ เหล็ก
การทาเหมืองสิ นแร่ โลหะที่ไม่ใช่สินแร่ เหล็ก (ยกเว้นโลหะมีคา่ )
การทาเหมืองสิ นแร่ ยเู รเนี ยมและทอเรี ยม
การทาเหมืองสิ นแร่ โลหะอื่นๆ ที่ไม่ใช่สินแร่ เหล็ก
การทาเหมืองสิ นแร่ โลหะมีคา่
กำรทำเหมืองแร่ และเหมืองหินอื่นๆ
การทาเหมืองหิ น ทราย และดิน
การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิ น ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
การทาเหมืองแร่ ที่ใช้ทาเคมีภณ
ั ฑ์และปุ๋ ย
การขุตพีต
การทาเหมืองเกลือ
การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิ นอื่นๆ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
กิจกรรมบริกำรที่สนับสนุนกำรทำเหมืองแร่
กิจกรรมที่สนับสนุ นการขุดเจาะปิ โตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
กิจกรรมที่สนับสนุ นการทาเหมืองแร่ และเหมืองหิ นอื่นๆ
กำรผลิต
กำรผลิตผลิตภัณฑ์ อำหำร
การแปรรู ปและการถนอมเนื้ อสัตว์
การผลิตเนื้ อสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก)
การฆ่าสัตว์ปีกและการผลิตเนื้อสัตว์ปีกสด แช่เย็น หรื อแช่แข็ง
การผลิตผลิตภัณฑ์เนื้ อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีก

Definition (English)
Mining and quarrying
Mining of coal and lignite
Mining of hard coal
Mining of lignite
Extraction of crude petroleum and natural gas
Extraction of crude petroleum
Extraction of natural gas
Mining of metal ores
Mining of iron ores
Mining of non ferrous metal ores (except precious metals)
Mining of uranium and thorium ores
Mining of other non-ferrous metal ores
Mining of precious metals
Other mining and quarrying
Quarrying of stone, sand and clay
Mining and quarrying, n.e.c.
Mining of chemical and fertilizer minerals
Extraction of peat
Extraction of salt
Other mining and quarrying, n.e.c.
Mining support service activities
Support activities for petroleum and natural gas extraction
Support activities for other mining and quarrying
Manufacturing
Manufacture of food products
Processing and preserving of meat
Manufacture of meat (except poultry)
Slaughtering and production of fresh, chilled or frozen of poultry meat
Processing and preserving meat and poultry meat products
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หมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย
(Section) (Division) (Group) (Class)
102
1021
1022
1029
103
1030
104
1041
1042
1049
105
1050
106
1061
1062
107

11

12

108
110

120

1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1079
1080
1101
1102
1103
1104
1200

คำอธิบำย (ไทย)
การแปรรู ปและการถนอมสัตว์น้ า
การผลิตสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าสด แช่เย็น หรื อแช่แข็ง
การผลิตสัตว์น้ าบรรจุกระป๋ อง
การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าแปรรู ปอื่นๆ
การแปรรู ปและการถนอมผลไม้และผัก
การผลิตน้ ามันและไขมันจากพืชและสัตว์
การผลิตน้ ามันพืช (ยกเว้นน้ ามันปาล์ม)
การผลิตน้ ามันปาล์ม
การผลิตน้ ามันและไขมันจากสัตว์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จากน้ ามันพืช
การผลิตผลิตภัณฑ์นม
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโม่-สี ธญั พืช สตาร์ชและผลิตภัณฑ์จากสตาร์ช
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโม่-สี ธญั พืช
การผลิตสตาร์ ช และผลิตภัณฑ์จากสตาร์ช
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ
การผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบ
การผลิตน้ าตาล
การผลิตโกโก้ ช็อกโกแลต ลูกกวาด และขนมที่ทาจากน้ าตาล
การผลิตมะกะโรนี เส้นก๋ วยเตี๋ยว และผลิตภัณฑ์อาหารจาพวกแป้ งที่คล้ายกัน
การผลิตอาหารสาเร็ จรู ป
การผลิตกาแฟ ชา และสมุนไพรผงสาหรับชงเป็ นเครื่ องดื่ม
การผลิตเครื่ องปรุ งอาหารประจาโต๊ะและเครื่ องประกอบอาหาร
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตอาหารสัตว์สาเร็ จรู ป
กำรผลิตเครื่ องดื่ม
การต้ม การกลัน่ และการผสมสุ รา
การผลิตไวน์
การผลิตมอลต์และสุ ราที่ทาจากข้าวมอลต์
การผลิตเครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ าแร่ และน้ าดื่มบรรจุขวดประเภทอื่นๆ
กำรผลิตผลิตภัณฑ์ ยำสู บ

Definition (English)
Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs
Manufacture of fish, crustaceans and molluscs products, fresh, chilled or frozen
Manufacture of canned fish, crustaceans and molluscs
Manufacturen of other fish and marine products
Processing and preserving of fruit and vegetables
Manufacture of vegetable and animal oils and fats
Manufacture of vegetable oils (except palm oils)
Manufacture of palm oils
Manufacture of other vegetable and animal oils and fats
Manufacture of dairy products
Manufacture of grain mill products, starches and starch products
Manufacture of grain mill products
Manufacture of starches and starch products
Manufacture of other food products
Manufacture of bakery products
Manufacture of sugar
Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery
Manufacture of macaroni, noodles and similar farinaceous products
Manufacture of prepared meals and dishes
Manufacture of coffee, tea and herb infusion
Manufacture of condiments and other cooking products
Manufacture of other food products, n.e.c.
Manufacture of prepared animal feeds
Manufacture of beverages
Distilling, rectifying and blending of spirits
Manufacture of wines
Manufacture of malt liquors and malt
Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled water
Manufacture of tobacco products
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หมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย
(Section) (Division) (Group) (Class)
13
131
1311
1312
1313
139
1391
1392
1393
1394
1399
14
141
1411
1412
1413
142
1420
143
1430
15
151

152

1511
1512
1520

161

1610

16

คำอธิบำย (ไทย)
กำรผลิตสิ่ งทอ
การปั่ นด้าย การทอ และการแต่งสาเร็ จสิ่ งทอ
การเตรี ยมและการปั่นเส้นใยสิ่ งทอ
การทอผ้า
การแต่งสาเร็ จสิ่ งทอ
การผลิตสิ่ งทอประเภทอื่นๆ
การผลิตผ้าจากการถักนิ ตและโครเชต์
การผลิตสิ่ งทอสาเร็ จรู ป (ยกเว้นเครื่ องแต่งกาย)
การผลิตพรมและสิ่ งปูพ้นื ที่ทาจากสิ่ งทอ
การผลิตเชือก เชือกเส้นใหญ่ ตาข่าย แห และอวน
การผลิตสิ่ งทอประเภทอื่นๆ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
กำรผลิตเสื้ อผ้ ำเครื่ องแต่ งกำย
การผลิตเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย (ยกเว้นเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกายที่ทาจากขนสัตว์)
การผลิตเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย (ยกเว้นร้านตัดเย็บเสื้ อผ้า )
ร้านตัดเย็บเสื้ อผ้า
การผลิตเครื่ องประกอบเครื่ องแต่งกาย
การผลิตสิ่ งของที่ทาจากขนสัตว์
การผลิตเครื่ องแต่งกายที่ทาจากการถักนิ ตและโครเชต์
กำรผลิตเครื่ องหนังและผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้ อง
การฟอกและตกแต่งหนังฟอก การผลิตกระเป๋ าเดินทาง กระเป๋ าถือ อาน และเครื่ องลากเทียม
สัตว์ การตกแต่งและย้อมสี ขนสัตว์
การฟอกและตกแต่งหนังฟอก การตกแต่งและย้อมสี ขนสัตว์
การผลิตกระเป๋ าเดินทาง กระเป๋ าถือ และสิ่ งที่คล้ายกัน อานและเครื่ องลากเทียมสัตว์
การผลิตรองเท้า
กำรผลิตไม้ และผลิตภัณฑ์ จำกไม้ และไม้ ก๊อก (ยกเว้นเฟอร์ นิเจอร์ ) กำรผลิตสิ่ งของจำกฟำงและ
วัสดุถกั สำนอื่นๆ
การเลื่อยไม้และการไสไม้

Definition (English)
Manufacture of textiles
Spinning, weaving and finishing of textile
Preparation and spinning of textile fibres
Weaving of textiles
Finishing of textiles
Manufacture of other textiles
Manufacture of knitted and crocheted fabrics
Manufacture of made-up textile articles (except apparel)
Manufacture of carpets and rugs
Manufacture of cordage, rope, twine and netting
Manufacture of other textiles, n.e.c.
Manufacture of wearing apparels
Manufacture of wearing apparel (except fur apparel)
Manufacture of wearing apparel (except tailoring and dressmaking)
Custom tailoring and dressmaking
Manufacture of clothing accessories primarily made of textile
Manufacture of articles of fur
Manufacture of knitted and crocheted apparel
Manufacture of leather and related products
Tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, handbags, saddlery, and harness; dressing
and dyeing of fur
Tanning and dressing of leather; dressing and dyeing of fur
Manufacture of luggage, handbags and the like, saddlery and harness
Manufacture of footwear
Manufacture of wood and of products of wood and cork (except furniture); manufacture of
articles of straw and plaiting materials
Sawmilling and planing of wood

E-6
หมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย
(Section) (Division) (Group) (Class)
162
1621
1622
1623
1629
170
17
1701
1702
1709
18
181

182

1811
1812
1820

191
192

1910
1920

19

20
201
2011
2012
2013
202
2021
2022

คำอธิบำย (ไทย)
การผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ ไม้กอ๊ ก ฟาง และวัสดุถกั สาน
การผลิตแผ่นไม้บางและแผ่นไม้ที่คล้ายกัน
การผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างและประกอบอาคาร
การผลิตภาชนะบรรจุที่ทาจากไม้
การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทาจากไม้ การผลิตสิ่ งของที่ทาจากไม้กอ๊ ก ฟาง และวัสดุถกั สาน
กำรผลิตกระดำษและผลิตภัณฑ์ กระดำษ
การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง
การผลิตกระดาษลอนลูกฟูกและกระดาษแข็งลอนลูกฟูก และการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทาจาก
กระดาษและกระดาษแข็ง
การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทาจากกระดาษและกระดาษแข็ง
กำรพิมพ์ และกำรผลิตซ้ำสื่ อบันทึกข้ อมูล
การพิมพ์และกิจกรรมบริ การที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์
การพิมพ์
กิจกรรมบริ การที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์
การผลิตซ้ าสื่ อบันทึกข้อมูล
กำรผลิตถ่ ำนโค้ กและผลิตภัณฑ์ ที่ได้จำกกำรกลั่นปิ โตรเลียม
การผลิตถ่านโค้ก
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลัน่ ปิ โตรเลียม
กำรผลิตเคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ เคมี
การผลิตเคมีภณ
ั ฑ์ข้ นั มูลฐาน ปุ๋ ยเคมีและสารประกอบไนโตรเจน พลาสติกและยางสังเคราะห์
ขั้นต้น
การผลิตเคมีภณ
ั ฑ์ข้ นั มูลฐาน
การผลิตปุ๋ ยเคมีและสารประกอบไนโตรเจน
การผลิตพลาสติกและยางสังเคราะห์ข้ นั ต้น
การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ
การผลิตยาปราบศัตรู พืชและผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ ทางการเกษตร
การผลิตสี น้ ามันชักเงาและสารเคลือบที่คล้ายกัน หมึกพิมพ์ และน้ ามันทาไม้

Definition (English)
Manufacture of products of wood, cork, straw and plaiting materials
Manufacture of veneer sheets and wood-based panels
Manufacture of carpentry and joinery
Manufacture of wooden containers
Manufacture of other products of wood; manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials
Manufacture of paper and paper products
Manufacture of pulp, paper and paperboard
Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard
Manufacture of other articles of paper and paperboard
Printing and reproduction of recorded media
Printing and service activities related to printing
Printing
Service activities related to printing
Reproduction of recorded media
Manufacture of coke and refined petroleum products
Manufacture of coke oven products
Manufacture of refined petroleum products
Manufacture of chemicals and chemical products
Manufacture of basic chemicals, fertilizers and nitrogen compounds, plastic and synthetic and
primary form
Manufacture of basic chemicals
Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds
Manufacture of plastics and synthetic rubber in primary forms
Manufacture of other chemical products
Manufacture of pesticides and other agrochemical products
Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics

E-7
หมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย
คำอธิบำย (ไทย)
(Section) (Division) (Group) (Class)
2023 การผลิตสบู่และสารซักฟอก ผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในการทาความสะอาดและขัดเงา น้ าหอมและ
เครื่ องประทินโฉม
2029 การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
203
2030 การผลิตเส้นใยประดิษฐ์
21
กำรผลิตเภสั ชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ที่ใช้ รักษำโรค และผลิตภัณฑ์ จำกพืชและสั ตว์ที่ใช้ รักษำโรค
210
2100 การผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภณ
ั ฑ์ที่ใช้รักษาโรค และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค
22
221
2211
2219
222
2221
2222
2223
2229
23
231
239

2310
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2399

24
241
242

2410
2420

กำรผลิตผลิตภัณฑ์ ยำงและพลำสติก
การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
การผลิตยางนอกและยางใน การหล่อดอกยางและการซ่ อมสร้างยาง
การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ
การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง/ประกอบอาคารที่ทาจากพลาสติก
การผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกกึ่งสาเร็ จรู ปและสาเร็ จรู ป
การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ
กำรผลิตผลิตภัณฑ์ อื่นๆ ที่ทำจำกแร่ อโลหะ
การผลิตแก้วและผลิตภัณฑ์แก้ว
การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทาจากแร่ อโลหะ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตผลิตภัณฑ์วสั ดุทนไฟ
การผลิตวัสดุก่อสร้างที่ทาจากดินเหนี ยว
การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกชนิ ดพอร์ชเลนและผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่นๆ
การผลิตปูนซี เมนต์ ปูนไลม์ (ปูนขาว) และปูนปลาสเตอร์
การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรี ต ปูนซี เมนต์ และปูนปลาสเตอร์
การตัด การขึ้นรู ป และการแต่งสาเร็ จหิ น
การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทาจากแร่ อโลหะ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
กำรผลิตโลหะขั้นมูลฐำน
การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน
การผลิตโลหะมีคา่ และโลหะอื่นๆ ที่ไม่ใช่เหล็กขั้นมูลฐาน

Definition (English)
Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations, parfumes and toilet
preparations
Manufacture of other chemical products, n.e.c
Manufacture of man-made fibres
Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical products
Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical products
Manufacture of rubber and plastic products
Manufacture of rubber products
Manufacture of rubber tyres and tubes; retreading and rebuilding of rubber tyres
Manufacture of other rubber products
Manufacture of plastics products
Manufacture of builders' plastic wares
Manufacture of plastics articles for the packaging of goods
Manufacture of finished plastics products
Manufacture of other plastics products
Manufacture of other non-metallic mineral products
Manufacture of glass and glass products
Manufacture of non-metallic mineral products, n.e.c.
Manufacture of refractory products
Manufacture of clay building materials
Manufacture of other porcelain and ceramic products
Manufacture of cement, lime and plaster
Manufacture of articles of concrete, cement and plaster
Cutting, shaping and finishing of stone
Manufacture of other non-metallic mineral products, n.e.c.
Manufacture of basic metals
Manufacture of basic iron and steel
Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals

E-8
หมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย
(Section) (Division) (Group) (Class)
243
2431
2432
25
251

252
259

2511
2512
2513
2520
2591
2592
2593
2594
2595
2599

26
261
262
263
264
265

266

2610
2620
2630
2640
2651
2652
2660

คำอธิบำย (ไทย)

Definition (English)

การหล่อโลหะ
การหล่อเหล็กและเหล็กกล้า
การหล่อโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและเหล็กกล้า
กำรผลิตผลิตภัณฑ์ โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่ องจักรและอุปกรณ์ )
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างเป็ นโลหะ ถังน้ าขนาดใหญ่ ที่เก็บกักน้ า และเครื่ องกาเนิ ดไอน้ า

Casting of metals
Casting of iron and steel
Casting of non-ferrous metals
Manufacture of fabricated metal products (excepts machinery and equipment)
Manufacture of structural metal products, tanks, reservoirs and steam generator

การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างเป็ นโลหะ
การผลิตถังน้ าขนาดใหญ่ ที่เก็บกักน้ า และภาชนะบรรจุที่ทาจากโลหะ
การผลิตเครื่ องกาเนิ ดไอน้ า (ยกเว้นหม้อน้ า (boiler) สาหรับการทาความร้อนจากส่ วนกลาง)
การผลิตอาวุธและกระสุ น
การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆ และกิจกรรมการบริ การงานโลหะ
การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะโดยวิธีการตี การกด การตอกพิมพ์ และการม้วนขึ้นรู ปโลหะ รวมถึง
กรรมวิธีโลหะผง
การตกแต่งและการเคลือบโลหะ การกลึงกัดไสโลหะ
การผลิตของใช้ชนิ ดมีคม เครื่ องมือที่ใช้งานด้วยมือ และเครื่ องโลหะทัว่ ไป
การผลิตถัง กระป๋ อง ถังกลมขนาดใหญ่ และภาชนะบรรจุที่คล้ายกันที่ทาจากโลหะ
การผลิตของที่ทาจากลวด โซ่ สปริ ง สลักเกลียว และตะปูควง
การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
กำรผลิตผลิตภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้ ในทำงทัศนศำสตร์
การผลิตชิ้นส่ วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิ กส์
การผลิตคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ตอ่ พ่วง
การผลิตอุปกรณ์สื่อสาร
การผลิตเครื่ องใช้อิเล็กทรอนิ กส์ชนิ ดใช้ในครัวเรื อน
การผลิตเครื่ องอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัด การทดสอบ การนาร่ อง และการควบคุม รวมถึงนาฬิกา
การผลิตเครื่ องอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัด การทดสอบ การนาร่ อง และการควบคุม
การผลิตนาฬิกา
การผลิตเครื่ องฉายรังสี เครื่ องไฟฟ้าทางการแพทย์และทางกายภาพบาบัด

Manufacture of structural metal products
Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal
Manufacture of steam generators (except central heating hot water boilers)
Manufacture of weapons and ammunition
Manufacture of other fabricated metal products and metalworking services activities
Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy
Machining; treatment and coating of metals
Manufacture of cutlery, hand tools and general hardware
Manufacture of pails, cans, drums and similar containers of metal
Manufacture of wire products, chain, springs and screw
Manufacture of other fabricated metal products, n.e.c.
Manufacture of computers, electronic and optical products
Manufacture of electronic components and boards
Manufacture of computers and peripheral equipment
Manufacture of communication equipment
Manufacture of consumer electronics
Manufacture of measuring, testing, navigating and control equipment, watches and clocks
Manufacture of measuring, testing, navigating and control equipment
Manufacture of watches and clocks
Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment

E-9
หมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย
(Section) (Division) (Group) (Class)
267
2670
268
2680
27
271
2710
272
273

274
275
279
28
281

282

คำอธิบำย (ไทย)
การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ และอุปกรณ์ถ่ายภาพ
การผลิตสื่ อแม่เหล็กและสื่ อเชิงแสง
กำรผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ ำ
การผลิตมอเตอร์ ไฟฟ้ า เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้ า และอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า

2720 การผลิตแบตเตอรี่ และหม้อสะสมไฟฟ้า
การผลิตสายไฟและอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า
2731 การผลิตเคเบิลใยแก้วนาแสง
2732 การผลิตสายไฟและเคเบิลอื่นๆ ชนิ ดใช้ในทางอิเล็กทรอนิ กส์และไฟฟ้า
2733 การผลิตอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้ า
2740 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ าสาหรับให้แสงสว่าง
2750 การผลิตเครื่ องใช้ในครัวเรื อน
2790 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ าอื่นๆ
กำรผลิตเครื่ องจักรและเครื่ องมือ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตเครื่ องจักรที่ใช้งานทัว่ ไป
2811 การผลิตเครื่ องยนต์และเครื่ องกังหัน (ยกเว้น เครื่ องยนต์ที่ใช้กบั อากาศยาน ยานยนต์ และ
จักรยานยนต์)
2812 การผลิตเครื่ องอุปกรณ์ควบคุมกาลังของไหล
2813 การผลิตเครื่ องสู บ คอมเพรสเซอร์ ก๊อก และวาล์วอื่นๆ
2814 การผลิตตลับลูกปื น เกียร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ขบั เคลื่อน
2815 การผลิตเตาอบ เตาเผา และเครื่ องพ่นหรื อเครื่ องฉี ดเชื้ อเพลิงของเตาเผา
2816 การผลิตเครื่ องอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับยกและขนย้าย
2817 การผลิตเครื่ องจักรและเครื่ องใช้สานักงาน (ยกเว้นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตอ่ พ่วง)
2818 การผลิตเครื่ องมือที่ใช้งานด้วยมือชนิ ดใช้กาลังขับเคลื่อน
2819 การผลิตเครื่ องจักรอื่นๆ ที่ใช้งานทัว่ ไป
การผลิตเครื่ องจักรที่ใช้ในงานเฉพาะอย่าง
2821 การผลิตเครื่ องจักรที่ใช้ในการเกษตรและการป่ าไม้
2822 การผลิตเครื่ องจักรที่ใช้ในการขึ้นรู ปโลหะและเครื่ องมือกล

Definition (English)
Manufacture of optical instruments and photographic equipment
Manufacture of magnetic and optical media
Manufacture of electrical equipment
Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control
apparatus
Manufacture of batteries and accumulators
Manufacture of wiring and wiring devices
Manufacture of fibre optic cables
Manufacture of other electronic and electric wires and cables
Manufacture of wiring devices
Manufacture of electric lighting equipment
Manufacture of domestic appliances
Manufacture of other electrical equipment
Manufacture of machinery and equipment, n.e.c
Manufacture of general-purpose machinery
Manufacture of engines and turbines (except aircraft, vehicle and cycle engines)
Manufacture of fluid power equipment
Manufacture of other pumps, compressors, taps and valves
Manufacture of bearings, gears, gearing and driving elements
Manufacture of ovens, furnaces and furnace burners
Manufacture of lifting and handling equipment
Manufacture of office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment)
Manufacture of power-driven hand tools
Manufacture of other general-purpose machinery
Manufacture of special-purpose machinery
Manufacture of agricultural and forestry machinery
Manufacture of metal forming machinery and machine tools

E - 10
หมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย
(Section) (Division) (Group) (Class)
2823
2824
2825
2826
2829
29
291
2910
292
2920
293
2930
30
301
3011
3012
302
3020
303
3030
304
3040
309
3091
3092
3099
31
310
3100
32
321
3211
3212
322
3220
323
3230

คำอธิบำย (ไทย)
การผลิตเครื่ องจักรที่ใช้ในงานโลหะกรรม
การผลิตเครื่ องจักรที่ใช้ในการทาเหมืองแร่ เหมืองหิ น และการก่อสร้าง
การผลิตเครื่ องจักรที่ใช้ในการผลิตอาหาร เครื่ องดื่ม และยาสู บ
การผลิตเครื่ องจักรที่ใช้ในการผลิตสิ่ งทอ เสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกาย และเครื่ องหนัง
การผลิตเครื่ องจักรที่ใช้ในงานเฉพาะอย่างอื่นๆ
กำรผลิตยำนยนต์ รถพ่ วง และรถกึ่งพ่ วง
การผลิตยานยนต์
การผลิตตัวถังยานยนต์ การผลิตรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง
การผลิตชิ้นส่ วนและอุปกรณ์เสริ มสาหรับยานยนต์
กำรผลิตอุปกรณ์ขนส่ งอื่นๆ
การต่อเรื อ
การต่อเรื อใหญ่และสิ่ งก่อสร้างลอยน้ า
การต่อเรื อที่ใช้เพื่อความสาราญและการกีฬา
การผลิตหัวรถจักรและตูส้ าหรับขนส่ งทางรถไฟและรถราง
การผลิตอากาศยาน ยานอวกาศ และเครื่ องจักรที่เกี่ยวข้อง
การผลิตยานยนต์ทางการทหารเพื่อใช้ในการสู้รบ
การผลิตอุปกรณ์ขนส่ ง ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตจักรยานยนต์
การผลิตรถจักรยานและรถสาหรับคนพิการ
การผลิตอุปกรณ์ขนส่ งอื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
กำรผลิตเฟอร์ นิเจอร์
การผลิตเฟอร์นิเจอร์
กำรผลิตผลิตภัณฑ์ อื่นๆ
การผลิตเครื่ องประดับเพชรพลอย เครื่ องประดับอัญมณี และสิ่ งของที่เกี่ยวข้อง
การผลิตเครื่ องประดับเพชรพลอยแท้และสิ่ งของที่เกี่ยวข้อง
การผลิตเครื่ องประดับเพชรพลอยเทียมและสิ่ งของที่เกี่ยวข้อง
การผลิตเครื่ องดนตรี
การผลิตเครื่ องกีฬา

Definition (English)
Manufacture of machinery for metallurgy
Manufacture of machinery for mining, quarrying and construction
Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing
Manufacture of machinery for textile, apparel and leather production
Manufacture of other special purpose machinery
Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers
Manufacture of motor vehicles
Manufacture of bodies(coachwork) for motor vehicles; manufacture of trailer and semitrailer
Manufacture of parts and accessories for motor vehicles
Manufacture of other transport equipment
Building of ships and boats
Building of ships and floating structures
Building of pleasure and sporting boats
Manufacture of railway locomotives and rolling stock
Manufacture of air and spacecraft and related machinery
Manufacture of military fighting vehicles
Manufacture of transport equipment, n.e.c.
Manufacture of motorcycles
Manufacture of bicycles and invalid carriages
Manufacture of other transport equipment, n.e.c
Manufacture of furniture
Manufacture of furniture
Other manufacturing
Manufacture of jewellery, bijouterie and related articles
Manufacture of jewellery and related articles
Manufacture of costume jewellery and related articles
Manufacture of musical instruments
Manufacture of sports goods

E - 11
หมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย
(Section) (Division) (Group) (Class)
324
3240
325
3250
329
3290
33
331
3311
3312
3313
3314
3315
3319
332
3320
D
35
351
3510
352
3520
353
3530
E
36
360
3600
37
370
3700
38
381
3811
3812
382
3821
3822
383
3830
39
390
3900

คำอธิบำย (ไทย)
การผลิตเกมและของเล่น
การผลิตเครื่ องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์และทางทันตกรรม
การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
กำรซ่ อมและกำรติดตั้งเครื่ องจักรและอุปกรณ์
การซ่ อมผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ เครื่ องจักร และอุปกรณ์
การซ่ อมผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์
การซ่ อมเครื่ องจักร
การซ่ อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์และอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์
การซ่ อมอุปกรณ์ไฟฟ้ า
การซ่ อมอุปกรณ์ขนส่ ง (ยกเว้นยานยนต์)
การซ่ อมอุปกรณ์อื่นๆ
การติดตั้งเครื่ องจักรและอุปกรณ์ชนิ ดใช้ในทางอุตสาหกรรม
ไฟฟ้ ำ ก๊ ำซ ไอนำ้ และระบบปรับอำกำศ
ไฟฟ้ ำ ก๊ ำซ ไอนำ้ และระบบปรับอำกำศ
การผลิต การส่ ง และการจ่ายไฟฟ้ า
การผลิตก๊าซ การจ่ายเชื้อเพลิงก๊าซผ่านท่อหลัก
การจัดหาไอน้ าและระบบปรับอากาศ
กำรจัดหำนำ้ กำรจัดกำร และกำรบำบัดนำ้ เสี ย ของเสี ย และสิ่งปฏิกลู
กำรเก็บกักนำ้ กำรจัดหำนำ้ และกำรจ่ ำยนำ้
กำรจัดกำรนำ้ เสีย
กำรเก็บรวบรวมของเสี ย กำรบำบัดและกำรกำจัดของเสี ยรวมถึงกำรนำของเสี ยกลับมำใช้ ใหม่

การเก็บรวบรวมของเสี ย
การเก็บรวบรวมของเสี ยที่ไม่เป็ นอันตราย
การเก็บรวบรวมของเสี ยที่เป็ นอันตราย
การบาบัดและการกาจัดของเสี ย
การบาบัดและการกาจัดของเสี ยที่ไม่เป็ นอันตราย
การบาบัดและการกาจัดของเสี ยที่เป็ นอันตราย
การนาวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
กิจกรรมกำรบำบัดและบริกำรจัดกำรของเสียอื่นๆ

Definition (English)
Manufacture of games and toys
Manufacture of medical and dental instruments and supplies
Other manufacturing, n.e.c.
Repair and installation of machinery and equipment
Repair of fabricated metal products, machinery and equipment
Repair of fabricated metal products
Repair of machinery
Repair of electronic and optical equipment
Repair of electrical equipment
Repair of transport equipment (except motor vehicles)
Repair of other equipment
Installation of industrial machinery and equipment
Electricity, gas, steam and air conditioning supply
Electricity, gas, steam and air conditioning supply
Electric power generation, transmission and distribution
Manufacture of gas; distribution of gaseous fuels through mains
Steam and air conditioning supply
Water supply; sewerage, waste management and remediation activities
Water collection, treatment and supply
Sewerage
Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery
Waste collection
Collection of non-hazardous waste
Collection of hazardous waste
Waste treatment and disposal
Treatment and disposal of non-hazardous waste
Treatment and disposal of hazardous waste
Materials recovery
Remediation activities and other waste management services
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หมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย
(Section) (Division) (Group) (Class)
F
41
410
4100
42
421
4210
422
4220
429
4290
43
431
4311
4312
432
4321
4322
4329
433
4330
439
4390
G
45
451
4510
452
4520
453
4530
454
4540
46
461
4610
462
4620
463
4631
4632

คำอธิบำย (ไทย)
กำรก่อสร้ ำง
กำรก่อสร้ ำงอำคำร
งำนวิศวกรรมโยธำ
การก่อสร้างถนนและทางรถไฟ
การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค
การก่อสร้างโครงการวิศวกรรมโยธาอื่นๆ
งำนก่ อสร้ ำงเฉพำะทำง
การรื้ อถอนและการเตรี ยมสถานที่ก่อสร้าง
การรื้ อถอน
การเตรี ยมสถานที่ก่อสร้าง
กิจกรรมการติดตั้งไฟฟ้า ระบบท่อ และสิ่ งก่อสร้างอื่นๆ
การติดตั้งระบบไฟฟ้ า
การติดตั้งระบบประปา ระบบทาความร้อน และระบบปรับอากาศ
การติดตั้งสิ่ งก่อสร้างอื่นๆ
การตกแต่งอาคารให้เสร็ จสมบูรณ์
กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ
กำรขำยส่ งและกำรขำยปลีก กำรซ่ อมยำนยนต์ และจักรยำนยนต์
กำรขำยส่ งและกำรขำยปลีก กำรซ่ อมยำนยนต์ และจักรยำนยนต์
การขายยานยนต์
การบารุ งรักษาและซ่ อมยานยนต์
การขายชิ้นส่ วนและอุปกรณ์เสริ มของยานยนต์
การขาย การบารุ งรักษาและซ่อมจักรยานยนต์ ชิ้นส่ วนและอุปกรณ์เสริ มที่เกี่ยวข้อง
กำรขำยส่ ง (ยกเว้นยำนยนต์ และจักรยำนยนต์ )
การขายส่ งโดยได้รับค่าตอบแทนหรื อตามสัญญาจ้าง
การขายส่ งวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตว์มีชีวิต
การขายส่ งอาหาร เครื่ องดื่ม และยาสู บ
การขายส่ งอาหาร
การขายส่ งเครื่ องดื่มและยาสู บ

Definition (English)
Construction
Construction of buildings
Civil engineering
Construction of roads and railways
Construction of utility projects
Construction of other civil engineering projects
Specialized construction activities
Demolition and site preparation
Demolition
Site preparation
Electrical, plumbing and other construction installation activities
Electrical installation
Plumbing, heat and air-conditioning installation
Other construction installation
Building completion and finishing
Other specialized construction activities
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Sale of motor vehicles
Maintenance and repair of motor vehicles
Sale of motor vehicle parts and accessories
Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories
Wholesale trade (except of motor vehicles and motorcycles)
Wholesale on a fee or contract basis
Wholesale of agricultural raw materials and live animals
Wholesale of food, beverages and tobacco
Wholesale of food
Wholesale of beverages and tobacco

E - 13
หมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย
(Section) (Division) (Group) (Class)
464
4641
4642
4643
4644
4649
465
4651
4652
4653
4659
466
4661
4662
4663

469

4669
4690

47
471
4711
4719
472

473

4721
4722
4723
4730

คำอธิบำย (ไทย)
การขายส่ งของใช้ในครัวเรื อน
การขายส่ งสิ่ งทอ เสื้ อผ้า และรองเท้า
การขายส่ งเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ชนิ ดใช้ในครัวเรื อน
การขายส่ งสิ นค้าวัฒนธรรมและนันทนาการ
การขายส่ งสิ นค้าทางเภสัชกรรมและทางการแพทย์ เครื่ องหอม และเครื่ องประทินโฉม
การขายส่ งของใช้ในครัวเรื อนอื่นๆ
การขายส่ งเครื่ องจักร อุปกรณ์ และเครื่ องมือเครื่ องใช้
การขายส่ งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ตอ่ พ่วง และซอฟต์แวร์
การขายส่ งอุปกรณ์และชิ้นส่ วนทางอิเล็กทรอนิ กส์และโทรคมนาคม
การขายส่ งเครื่ องจักร อุปกรณ์ และเครื่ องใช้ทางการเกษตร
การขายส่ งเครื่ องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ
การขายส่ งสิ นค้าเฉพาะประเภทอื่นๆ
การขายส่ งเชื้ อเพลิงแข็ง เชื้ อเพลิงเหลว และเชื้อเพลิงก๊าซ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
การขายส่ งโลหะและสิ นแร่ โลหะ
การขายส่ งวัสดุก่อสร้าง เครื่ องโลหะ เครื่ องอุปกรณ์และวัสดุสาหรับระบบท่อและระบบทาความ
ร้อน
การขายส่ งของเสี ยและเศษวัสดุ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
การขายส่ งสิ นค้าทัว่ ไป
กำรขำยปลีก (ยกเว้นยำนยนต์ และจักรยำนยนต์ )
ร้านขายปลีกสิ นค้าทัว่ ไป
ร้านขายปลีกอาหาร เครื่ องดื่ม หรื อยาสู บ เป็ นสิ นค้าหลัก
ร้านขายปลีกสิ นค้าทัว่ ไปอื่นๆ
ร้านขายปลีกอาหาร เครื่ องดื่ม และยาสู บ
ร้านขายปลีกอาหาร
ร้านขายปลีกเครื่ องดื่ม
ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสู บ
ร้านขายปลีกเชื้ อเพลิงยานยนต์

Definition (English)
Wholesale of household goods
Wholesale of textiles, clothing and footwear
Wholesale of electric household appliances and consumer electronics
Wholesale of cultural and recreation goods
Wholesale of pharmaceutical and medical goods, perfumeries and toilet preparations
Wholesale of other household goods
Wholesale of machinery, equipment and supplies
Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software
Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts
Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies
Wholesale of other machinery and equipment
Other specialized wholesale
Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products
Wholesale of metals and metal ores
Wholesale of construction materials, hardware, plumbing and heating equipment and supplies
Wholesale of waste and scrap and other products, n.e.c.
Non-specialized wholesale trade
Retail trade (except of motor vehicles and motorcycles)
Retail sale in non-specialized stores
Retail sale in non-specialized stores with food, beverages or tobacco predominating
Other retail sale in non-specialized stores
Retail sale of food, beverages and tobacco in specialized stores
Retail sale of food in specialized stores
Retail sale of beverages in specialized stores
Retail sale of tobacco products in specialized stores
Retail sale of automotive fuel in specialized stores

E - 14
หมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย
คำอธิบำย (ไทย)
(Section) (Division) (Group) (Class)
474
ร้านขายปลีกอุปกรณ์สารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
4741 ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ตอ่ พ่วง ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
4742
475
4751
4752
4753
4759
476
4761
4762
4763
4764
4769
477
4771
4772
4773
4774
478
4781
4782
4789
479
4791

Definition (English)

Retail sale of information and communications equipment in specialized stores
Retail sale of computers, peripheral units, software and telecommunications equipment in
specialized stores
ร้านขายปลีกอุปกรณ์ภาพและเสี ยง
Retail sale of audio and video equipment in specialized stores
ร้านขายปลีกอุปกรณ์อื่นๆ ชนิ ดใช้ในครัวเรื อน
Retail sale of other household equipment in specialized stores
ร้านขายปลีกสิ่ งทอ
Retail sale of textiles in specialized stores
ร้านขายปลีกเครื่ องโลหะ สี และกระจก
Retail sale of hardware, paints and glass in specialized stores
ร้านขายปลีกพรม สิ่ งปูพ้นื วัสดุปิดผนังและปูพ้นื
Retail sale of carpets, rugs, wall and floor coverings in specialized stores
ร้านขายปลีกเครื่ องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับให้แสงสว่าง และของใช้อื่นๆ ใน Retail sale of electrical household appliances, furniture, lighting equipment and other household
ครัวเรื อน
articles in specialized stores
ร้านขายปลีกสิ นค้าวัฒนธรรมและนันทนาการ
Retail sale of cultural and recreation goods in specialized stores
ร้านขายปลีกหนังสื อ หนังสื อพิมพ์ และเครื่ องเขียน
Retail sale of books, newspapers and stationary in specialized stores
ร้านขายปลีกสื่ อบันทึกเสี ยงและภาพ
Retail sale of music and video recordings in specialized stores
ร้านขายปลีกเครื่ องกีฬา
Retail sale of sporting equipment in specialized stores
ร้านขายปลีกเกมและของเล่น
Retail sale of games and toys in specialized stores
ร้านขายปลีกสิ นค้าอื่นๆ ด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ
Retail sale of other cultural and recreation goods in specialized stores
ร้านขายปลีกสิ นค้าประเภทอื่นๆ
Retail sale of other goods in specialized stores
ร้านขายปลีกเสื้ อผ้า รองเท้า และเครื่ องหนัง
Retail sale of clothing, footwear and leather articles in specialized stores
ร้านขายปลีกสิ นค้าทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ เครื่ องหอม และเครื่ องประทินโฉม
Retail sale of pharmaceutical and medical goods, perfumeries and toilet preparation in specialized
stores
ร้านขายปลีกสิ นค้าใหม่อื่นๆ
Other retail sale of new goods in specialized stores
ร้านขายปลีกสิ นค้าใช้แล้ว
Retail sale of second-hand goods
การขายปลีกบนแผงลอยและตลาด
Retail sale via stalls and markets
การขายปลีกอาหาร เครื่ องดื่ม และผลิตภัณฑ์ยาสู บ บนแผงลอยและตลาด
Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products
การขายปลีกสิ นค้าสิ่ งทอ เสื้ อผ้า รองเท้า และเครื่ องหนัง บนแผงลอยและตลาด
Retail sale via stalls and markets of textiles, clothing, footwear and leather articles
การขายปลีกสิ นค้าอื่นๆ บนแผงลอยและตลาด
Retail sale via stalls and markets of other goods
การขายปลีกโดยไม่มีร้าน
Retail trade not in stores, stalls or markets
การขายปลีกโดยการรับสัง่ สิ นค้าทางไปรษณี ย ์ โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์ และทางอินเตอร์เนต Retail sale via mail order houses or via internet

E - 15
หมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย
(Section) (Division) (Group) (Class)
4799
H
49
491
4911
4912
492
4920
493
4931
4932
4933
494
4940
50
501
5011
5012
502
5021
5022
51
511
5110
512
5120
52
521
5210
522
5221
5222
5223
5224

คำอธิบำย (ไทย)
การขายปลีกโดยไม่มีร้านด้วยวิธีอื่นๆ
กำรขนส่ งและสถำนที่เก็บสินค้ ำ
กำรขนส่ งทำงบกและกำรขนส่ งทำงท่ อลำเลียง
การขนส่ งทางรถไฟ
การขนส่ งผูโ้ ดยสารทางรถไฟระหว่างเมือง
การขนส่ งสิ นค้าทางรถไฟ
การขนส่ งผูโ้ ดยสารทางรถโดยสารประจาทาง
การขนส่ งทางบกอื่นๆ
การขนส่ งผูโ้ ดยสารในเขตเมืองและปริ มณฑล (ยกเว้นทางรถโดยสารประจาทาง)
การขนส่ งผูโ้ ดยสารทางบกอื่นๆ
การขนส่ งสิ นค้าทางถนน
การขนส่ งทางท่อลาเลียง
กำรขนส่ งทำงนำ้
การขนส่ งทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล
การขนส่ งผูโ้ ดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล
การขนส่ งสิ นค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล
การขนส่ งทางน้ าภายในประเทศ
การขนส่ งผูโ้ ดยสารทางน้ าภายในประเทศ
การขนส่ งสิ นค้าทางน้ าภายในประเทศ
กำรขนส่ งทำงอำกำศ
การขนส่ งผูโ้ ดยสารทางอากาศ
การขนส่ งสิ นค้าทางอากาศ
กิจกรรมคลังสินค้ำและกิจกรรมที่สนับสนุนกำรขนส่ ง
กิจกรรมคลังสิ นค้าและการจัดเก็บสิ นค้า
กิจกรรมที่สนับสนุ นการขนส่ ง
กิจกรรมบริ การที่สนับสนุ นการขนส่ งทางบก
กิจกรรมบริ การที่สนับสนุ นการขนส่ งทางน้ า
กิจกรรมบริ การที่สนับสนุ นการขนส่ งทางอากาศ
การขนถ่ายสิ นค้า

Definition (English)
Other retail sale not in stores, stalls or markets
Transportation and storage
Land transport and transport via pipelines
Transport via railways
Passenger rail transport, interurban
Freight rail transport
Transport via buses
Other land transport
Urban and suburban passenger land transport (except via buses)
Other passenger land transport
Freight transport by road
Transport via pipeline
Water transport
Sea and coastal water transport
Sea and coastal passenger water transport
Sea and coastal freight water transport
Inland water transport
Inland passenger water transport
Inland freight water transport
Air transport
Passenger air transport
Freight air transport
Warehousing and support activities for transportation
Warehousing and storage activities
Support activities for transportation
Service activities incidental to land transportation
Service activities incidental to water transportation
Service activities incidental to air transportation
Cargo handling

E - 16
หมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย
(Section) (Division) (Group) (Class)
5229
53
531
5310
532
5320
I
55
551
5510
552
5520
559
5590
56
561
5610
562
5621
5629
563
5630
J
58
581
5811
5812
5813
5819
582
5820
59
591

คำอธิบำย (ไทย)

กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุ นการขนส่ ง
กิจกรรมไปรษณีย์และกำรรับส่ งพัสดุภัณฑ์
กิจกรรมไปรษณี ยแ์ ละการรับส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์ของรัฐ
กิจกรรมไปรษณี ยแ์ ละการรับส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์ที่มิใช่ของรัฐ
ที่พักแรมและบริกำรด้ำนอำหำร
ที่พักแรม
ที่พกั แรมระยะสั้น
ลานตั้งค่ายพักแรม ที่จอดรถพ่วง และที่ต้ งั ที่พกั แบบเคลื่อนที่
ที่พกั แรมประเภทอื่นๆ
กำรบริกำรอำหำรและเครื่ องดื่ม
การบริ การอาหาร
การบริ การจัดเลี้ยงนอกสถานที่และการบริ การอาหารประเภทอื่นๆ
การบริ การจัดเลี้ยงนอกสถานที่
การบริ การอาหารประเภทอื่นๆ
การบริ การเครื่ องดื่ม
ข้ อมูลข่ ำวสำรและกำรสื่ อสำร
กำรจัดพิมพ์ จำหน่ ำยหรือเผยแพร่
การจัดพิมพ์จาหน่ ายหรื อเผยแพร่ หนังสื อ นิ ตยสาร และงานอื่นๆ
การจัดพิมพ์จาหน่ ายหรื อเผยแพร่ หนังสื อ
การจัดพิมพ์จาหน่ ายหรื อเผยแพร่ นามานุกรมและรายการชื่ อ-ที่อยูท่ างไปรษณี ย ์
การจัดพิมพ์จาหน่ ายหรื อเผยแพร่ หนังสื อพิมพ์ วารสาร และนิ ตยสาร
การจัดพิมพ์จาหน่ ายหรื อเผยแพร่ งานอื่นๆ
การจัดทาซอฟต์แวร์ สาเร็ จรู ป
กำรผลิตภำพยนตร์ วีดทิ ัศน์ และรำยกำรโทรทัศน์ กำรบันทึกเสียงลงบนสื่ อ และกำรจัดพิมพ์
จำหน่ ำยหรื อเผยแพร่ ดนตรี
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ วีดิทศั น์ และรายการโทรทัศน์
5911 การผลิตภาพยนตร์ วีดิทศั น์ และรายการโทรทัศน์
5912 กิจกรรมภายหลังการผลิตภาพยนตร์ วิดีทศั น์ และรายการโทรทัศน์
5913 การเผยแพร่ ภาพยนตร์ วีดิทศั น์ และรายการโทรทัศน์

Definition (English)
Other transportation support activities
Postal and courier activities
Postal activities
Courier activities
Accommodation and food service activities
Accommodation
Short term accommodation activities
Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks
Other accommodation
Food and beverage service activities
Restaurants and mobile food service activities
Event catering and other food service activities
Event catering
Other food service activities
Beverage serving activities
Information and communication
Publishing activities
Publishing of books, periodicals and other publishing activities
Book publishing
Publishing of directories and mailing lists
Publishing of newspapers, journals and periodicals
Other publishing activities
Software publishing
Motion picture, video and television programme production, sound recording and music
publishing activities
Motion picture, video and television programme activities
Motion picture, video and television programme production activities
Motion picture, video and television programme post-production activities
Motion picture, video and television programme distribution activities

E - 17
หมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย
(Section) (Division) (Group) (Class)
5914
592
5920
60
601
6010
602
6020
61
611
6110
612
6120
613
6130
619
6190
62
620
6201
6202
6209
63
631
6311
6312
639
6391
6399

คำอธิบำย (ไทย)

Definition (English)

การฉายภาพยนตร์
การบันทึกเสี ยงลงบนสื่ อและการจัดพิมพ์จาหน่ายหรื อเผยแพร่ ดนตรี
กำรจัดผังรำยกำรและกำรแพร่ ภำพกระจำยเสี ยง
การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสี ยง
การจัดผังรายการและการแพร่ ภาพกระจายเสี ยงทางโทรทัศน์
กำรโทรคมนำคม
การโทรคมนาคมแบบใช้สาย
การโทรคมนาคมแบบไร้สาย
การโทรคมนาคมผ่านดาวเทียม
การโทรคมนาคมอื่นๆ
กำรจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กำรให้ คำปรึกษำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง

Motion picture projection activities
Sound recording and music publishing activities
Programming and broadcasting activities
Radio broadcasting
Television programming and broadcasting activities
Telecommunications
Wired telecommunications activities
Wireless telecommunications activities
Satellite telecommunications activities
Other telecommunications activities
Computer programming, consultancy and related activities

การจัดทาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
การจัดทาโปรแกรม คอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผูใ้ ช้
การให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการจัดการสิ่ งอานวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์
การบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ
กำรบริกำรสำรสนเทศ
การประมวลผลข้อมูล การจัดการและการให้เช่าพื้นที่บนเครื่ องแม่ขา่ ย และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงเวบท่า
การประมวลผลข้อมูล การจัดการและการให้เช่าพื้นที่บนเครื่ องแม่ขา่ ย และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
เวบท่า
การบริ การสารสนเทศอื่นๆ
กิจกรรมสานักข่าว
การบริ การสารสนเทศอื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

Computer programming, consultancy and related activities
Computer programming activities
Computer consultancy and computer facilities management activities
Other information technology and computer services activities
Information service activities
Data processing, hosting and related activities; web portals
Data processing, hosting and related activities
Web portals
Other information service activities
News agency activities
Other information service activities, n.e.c
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หมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย
(Section) (Division) (Group) (Class)
K
64
641
6411
6419
642
6420
643
6430
649
6491
6492
6499
65
651

652
653

6511
6512
6520
6530

66
661
6611
6612
6619
662
6621
6622
6629

คำอธิบำย (ไทย)
กิจกรรมทำงกำรเงินและกำรประกันภัย
กิจกรรมบริกำรทำงกำรเงิน (ยกเว้นกำรประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนำญ)
ตัวกลางทางเงินตรา
ธนาคารกลาง
ตัวกลางทางเงินตราอื่นๆ
กิจกรรมของบริ ษทั โฮลดิ้ง
ทรัสต์ กองทุน และกิจกรรมทางการเงินอื่นๆ ที่คล้ายกัน
กิจกรรมบริ การทางการเงินอื่นๆ (ยกเว้นการประกันภัยและกองทุนบาเหน็จบานาญ)
สัญญาเช่าทางการเงิน
การให้สินเชื่อประเภทอื่นๆ
กิจกรรมบริ การทางการเงินอื่นๆ (ยกเว้นการประกันภัยและกองทุนบาเหน็จบานาญ) ซึ่งมิได้จดั
ประเภทไว้ในที่อื่น
กำรประกันภัย กำรประกันภัยต่ อ และกองทุนบำเหน็จบำนำญ (ยกเว้นกำรประกันสังคมภำค
บังคับ)
การประกันภัย
การประกันชีวิต
การประกันวินาศภัย
การประกันภัยต่อ
กองทุนบาเหน็จบานาญ
กิจกรรมสนับสนุนกำรบริกำรทำงกำรเงินและกำรประกันภัย
กิจกรรมสนับสนุ นการบริ การทางการเงิน (ยกเว้นการประกันภัยและกองทุนบาเหน็จบานาญ)
การบริ หารงานด้านตลาดการเงิน
กิจกรรมนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุ พนั ธ์
กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุ นการบริ การทางการเงิน
กิจกรรมสนับสนุ นการประกันภัยและกองทุนบาเหน็จบานาญ
การประเมินความเสี่ ยงภัยและมูลค่าความเสี ยหาย
กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันภัย
กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุ นการประกันภัยและกองทุนบาเหน็จบานาญ

Definition (English)
Financial and insurance activities
Financial service activities (except insurance and pension funding)
Monetary intermediation
Central banking
Other monetary intermediation
Activities of holding companies
Trusts, funds and similar financial entities
Other financial service activities (except insurance and pension funding activities)
Financial leasing
Other credit granting
Other financial service activities (except insurance and pension funding activities) n.e.c.
Insurance, reinsurance and pension funding (except compulsory social security)
Insurance
Life insurance
Non-life insurance
Reinsurance
Pension funding
Activities auxiliary to financial service and insurance activities
Activities auxiliary to financial service activities (except insurance and pension funding)
Administration of financial markets
Security and commodity contracts brokerage
Other activities auxiliary to financial service activities
Activities auxiliary to insurance and pension funding
Risk and damage evaluation
Activities of insurance agents and brokers
Other activities auxiliary to insurance and pension funding
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หมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย
(Section) (Division) (Group) (Class)
663
6630
L
68
681
6810
682
6820
M
69
691
6910
692
6920
70
701
7010
702
7020
71
711
7110
712
7120
72
721
7210
722
7220
73
731
7310
732
7320
74
741
7410
742
7420
749
7490
750
7500
75

คำอธิบำย (ไทย)
การจัดการกองทุน
กิจกรรมอสั งหำริมทรัพย์
กิจกรรมอสั งหำริมทรัพย์
กิจกรรมอสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นของตนเองหรื อเช่าจากผูอ้ ื่น
กิจกรรมอสังหาริ มทรัพย์ โดยได้รับค่าตอบแทนหรื อตามสัญญาจ้าง
กิจกรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตร์ และเทคนิค
กิจกรรมทำงกฎหมำยและกำรบัญชี
กิจกรรมทางกฎหมาย
กิจกรรมการบัญชี การทาบัญชี และการตรวจสอบบัญชี การให้คาปรึ กษาด้านภาษี
กิจกรรมของสำนักงำนใหญ่ และกำรบริกำรให้ คำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
กิจกรรมของสานักงานใหญ่
การบริ การให้คาปรึ กษาด้านการบริ หารจัดการ
กิจกรรมด้ำนสถำปั ตยกรรมและวิศวกรรม รวมถึงกำรทดสอบและกำรวิเครำะห์ ทำงเทคนิค
กิจกรรมด้านสถาปั ตยกรรมและวิศวกรรม และการให้คาปรึ กษาด้านเทคนิ คที่เกี่ยวข้อง
การทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิ ค
กำรวิจยั และพัฒนำเชิงวิทยำศำสตร์
การวิจยั และพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิศวกรรม
การวิจยั และพัฒนาเชิงทดลองด้านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
กำรโฆษณำและกำรวิจยั ตลำด
การโฆษณา
การวิจยั ตลาดและการสารวจความคิดเห็นของประชาชน
กิจกรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตร์ และเทคนิคอื่นๆ
กิจกรรมการออกแบบเฉพาะด้าน
กิจกรรมการถ่ายภาพ
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิ คอื่นๆ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
กำรบริกำรรักษำสัตว์

Definition (English)
Fund management activities
Real estate activities
Real estate activities
Real estate activities with own or leased property
Real estate activities on a fee or contract basis
Professional, scientific and technical activities
Legal and accounting activities
Legal activities
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy
Activities of head offices; management consultancy activities
Activities of head offices
Management consultancy activities
Architectural and engineering activities; technical testing and analysis
Architectural and engineering activities and related technical consultancy
Technical testing and analysis
Scientific research and development
Research and experimental development on natural sciences and engineering
Research and experimental development on social sciences and humanities
Advertising and market research
Advertising
Market research and public opinion polling
Other professional, scientific and technical activities
Specialized design activities
Photographic activities
Other professional, scientific and technical activities n.e.c.
Veterinary activities

E - 20
หมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย
(Section) (Division) (Group) (Class)
N
77
771
7710
772
7721
7722
7729
773
7730
774
7740
78
781
782
783
79

คำอธิบำย (ไทย)

กิจกรรมกำรบริหำรและกำรบริกำรสนับสนุน
กิจกรรมกำรให้ เช่ ำ
การให้เช่ายานยนต์
การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรื อน
การให้เช่าเครื่ องอุปกรณ์เพื่อการนันทนาการและการกีฬา
การให้เช่าสื่ อบันทึกเสี ยงและภาพ
การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรื อนอื่นๆ
การให้เช่าเครื่ องจักร อุปกรณ์ และสิ นค้าที่จบั ต้องได้อื่นๆ
สัญญาเช่าดาเนิ นงานผลิตภัณฑ์ที่มีทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน (ยกเว้นงานที่มี
ลิขสิ ทธิ์)
กิจกรรมกำรจ้ ำงงำน
7810 กิจกรรมของสานักงานหรื อตัวแทนจัดหางาน
7820 กิจกรรมของสานักงานหรื อตัวแทนจัดหางานชัว่ คราว
7830 กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรบุคคลอื่นๆ
กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจท่ องเที่ยว กำรจัดนำเที่ยว กำรบริกำรสำรอง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง

791

799

7911
7912
7990

801
802
803

8010
8020
8030

811
812

8110

80

81

8121
8129

กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยวและการจัดนาเที่ยว
กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว
กิจกรรมการจัดนาเที่ยว
กิจกรรมบริ การสารองอื่นๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กำรบริกำรรักษำควำมปลอดภัยและกำรสื บสวน
การบริ การรักษาความปลอดภัยส่ วนบุคคล
การบริ การระบบรักษาความปลอดภัย
กิจกรรมการสื บสวน
กิจกรรมกำรบริกำรสำหรับอำคำรและภูมิทัศน์
กิจกรรมสนับสนุ นการอานวยความสะดวกแบบเบ็ดเสร็ จ
การบริ การทาความสะอาด
การบริ การทาความสะอาดทัว่ ไปสาหรับอาคาร
การบริ การทาความสะอาดสาหรับอาคารและอุตสาหกรรมอื่นๆ

Definition (English)
Administrative and support service activities
Rental and leasing activities
Renting and leasing of motor vehicles
Renting and leasing of personal and household goods
Renting and leasing of recreational and sports goods
Renting of video tapes and disks
Renting and leasing of other personal and household goods
Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods
Leasing of intellectual property and similar products (except copyrighted works)
Employment activities
Activities of employment placement agencies
Temporary employment agency activities
Other human resources provision
Travel agency, tour operator, reservation service and related activities
Travel agency and tour operator activities
Travel agency activities
Tour operator activities
Other reservation service and related activities
Security and investigation activities
Private security activities
Security systems service activities
Investigation activities
Services to buildings and landscape activities
Combined facilities support activities
Cleaning activities
General cleaning of buildings
Other building and industrial cleaning activities
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หมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย
คำอธิบำย (ไทย)
(Section) (Division) (Group) (Class)
813
8130 การบริ การดูแลและบารุ งรักษาภูมิทศั น์
82
กำรบริกำรด้ำนกำรบริหำรและสนับสนุนกำรดำเนินงำนของสำนักงำน และกิจกรรมอื่นๆ ที่
สนับสนุนทำงธุรกิจ
821
การบริ การด้านการบริ หารและสนับสนุนการดาเนิ นงานของสานักงาน
8211 การบริ การด้านการบริ หารสานักงานแบบเบ็ดเสร็ จ
8219 การถ่ายเอกสาร การเตรี ยมเอกสาร และกิจกรรมเฉพาะด้านอื่นๆ ที่สนับสนุ นการดาเนิ นงาน
สานักงาน
822
8220 กิจกรรมศูนย์บริ การลูกค้าทางโทรศัพท์
823
8230 การจัดการประชุมและการแสดงสิ นค้า
829
กิจกรรมบริ การสนับสนุนทางธุรกิจ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
8291 กิจกรรมของตัวแทนจัดเก็บเงินและการบริ การข้อมูลเครดิต
8292 กิจกรรมการบรรจุหีบห่อ
8299 กิจกรรมการบริ การอื่นๆ ที่สนับสนุ นทางธุรกิจ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
O
กำรบริหำรรำชกำร กำรป้ องกันประเทศ และกำรประกันสังคมภำคบังคับ
84
กำรบริหำรรำชกำร กำรป้ องกันประเทศ และกำรประกันสังคมภำคบังคับ
841
การบริ หารราชการและนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
8411 กิจกรรมการบริ หารราชการทัว่ ไป
8412 การกาหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรมการให้บริ การด้านสุ ขภาพ การศึกษา วัฒนธรรม และการ
บริ การทางสังคมอื่นๆ (ยกเว้นการประกันสังคม)
8413 การกาหนดกฎเกณฑ์และการสนับสนุ นเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการดาเนิ นงานทางธุรกิจ
842
การให้บริ การแก่สังคมโดยรวม
8421 การต่างประเทศ
8422 กิจกรรมการป้ องกันประเทศ
8423 กิจกรรมการดูแลความสงบเรี ยบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน
843
8430 การประกันสังคมภาคบังคับ
P
กำรศึกษำ
85
กำรศึกษำ
851
8510 การศึกษาระดับประถมศึกษา

Definition (English)
Landscape care and maintenance service activities
Office administrative, office support and other business support activities
Office administrative and support activities
Combined office administrative service activities
Photocopying, document preparation and other specialized office support activities
Activities of call centres
Organization of conventions and trade shows
Business support service activities n.e.c.
Activities of collection agencies and credit bureaus
Packaging activities
Other business support service activities n.e.c.
Public administration and defence; compulsory social security
Public administration and defence; compulsory social security
Administration of the State and the economic and social policy of the community
General public administration activities
Regulation of the activities of providing health care, education, cultural services and other social
services (excluding social security)
Regulation of and contribution to more efficient operation of businesses
Provision of services to the community as a whole
Foreign affairs
Defence activities
Public order and safety activities
Compulsory social security activities
Education
Education
Primary education
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หมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย
(Section) (Division) (Group) (Class)
852
8521
8522
853
8530
854
8541
8542
8549
855
8550
856
8560
Q
86
861
8610
862
8620
869
8690
87
871
8710
872
8720
873
879

8730
8790

881
889

8810
8890

900
910

9000

88

R
90
91

9101
9102

คำอธิบำย (ไทย)
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษา
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทอาชีวศึกษา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
การศึกษาประเภทอื่นๆ
การศึกษาด้านกีฬาและนันทนาการ
การศึกษาด้านวัฒนธรรม
การศึกษาประเภทอื่นๆ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
การบริ การที่สนับสนุ นการศึกษา
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
กิจกรรมด้ำนสุ ขภำพและงำนสังคมสงเครำะห์
กิจกรรมด้ำนสุ ขภำพมนุษย์
กิจกรรมโรงพยาบาล
กิจกรรมทางการแพทย์และทันตกรรม
กิจกรรมอื่นๆ ด้านสุ ขภาพมนุ ษย์
กิจกรรมกำรให้ กำรดูแลที่ให้ ที่พัก
สถานบริ การด้านการพยาบาลที่ให้ที่พกั
กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พกั แก่ผพู้ ิการทางสติปัญญา ผูม้ ีปัญหาสุ ขภาพจิต และผูต้ ิดยาเสพ
ติด
กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พกั แก่ผสู้ ู งอายุและผูพ้ ิการ
กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พกั แก่บุคคลอื่นๆ
กิจกรรมสั งคมสงเครำะห์ ที่ไม่ ให้ ที่พัก
กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ให้ที่พกั แก่ผสู ้ ู งอายุและผูพ้ ิการ
กิจกรรมสังคมสงเคราะห์อื่นๆ ที่ไม่ให้ที่พกั
ศิลปะ ควำมบันเทิง และนันทนำกำร
กิจกรรมกำรสร้ ำงสรรค์ศิลปะและควำมบันเทิง
กิจกรรมห้ องสมุด หอจดหมำยเหตุ พิพิธภัณฑสถำน และกิจกรรมทำงวัฒนธรรมอื่นๆ
กิจกรรมห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ
กิจกรรมพิพิธภัณฑ์และการดาเนิ นงานเกี่ยวกับโบราณสถานและอาคารทางประวัติศาสตร์

Definition (English)
Secondary education
General secondary education
Technical and vocational secondary education
Higher education
Other education
Sports and recreation education
Cultural education
Other education, n.e.c.
Educational support activities
Pre-primary education
Human health and social work activities
Human health activities
Hospital activities
Medical and dental practice activities
Other human health activities
Residential care activities
Residential nursing care facilities
Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse
Residential care activities for the elderly and disabled
Other residential care activities
Social work activities without accommodation
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
Other social work activities without accommodation
Arts, entertainment and recreation
Creative, arts and entertainment activities
Libraries, archives, museums and other cultural activities
Libraries and archives activities
Museums activities and operation of historical sites and buildings
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หมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย
(Section) (Division) (Group) (Class)
9103
920
9200
92
93
931
9311
9312
9319
932
9321
9329
S
94
941
9411
9412
942
9420
949
9491
9492
9499
95
951
9511
9512
952
9521
9522
9523
9524

คำอธิบำย (ไทย)
กิจกรรมสวนพฤกษชาติและสวนสัตว์ และการอนุรักษ์ธรรมชาติ
กิจกรรมกำรพนันและกำรเสี่ยงโชค
กิจกรรมด้ำนกำรกีฬำ ควำมบันเทิง และกำรนันทนำกำร
กิจกรรมด้านการกีฬา
การดาเนิ นงานเกี่ยวกับสิ่ งอานวยความสะดวกด้านการกีฬา
กิจกรรมสโมสรกีฬา
กิจกรรมอื่นๆ ด้านการกีฬา
กิจกรรมด้านความบันเทิงและการนันทนาการอื่นๆ
กิจกรรมสวนสนุ กและธีมปาร์ค
กิจกรรมด้านความบันเทิงและการนันทนาการอื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
กิจกรรมบริกำรด้ำนอื่นๆ
กิจกรรมองค์ กำรสมำชิก
กิจกรรมองค์การทางธุรกิจ องค์การนายจ้าง และองค์การทางวิชาชีพ
กิจกรรมองค์การทางธุรกิจและองค์การนายจ้าง
กิจกรรมองค์การทางวิชาชีพ
กิจกรรมสหภาพแรงงาน
กิจกรรมองค์การสมาชิกอื่นๆ
กิจกรรมองค์การทางศาสนา
กิจกรรมองค์การทางการเมือง
กิจกรรมองค์การสมาชิกอื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
กำรซ่ อมคอมพิวเตอร์ และของใช้ ส่วนบุคคลและของใช้ ในครัวเรือน
การซ่ อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
การซ่ อมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ตอ่ พ่วง
การซ่ อมอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
การซ่ อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรื อน
การซ่ อมเครื่ องใช้อิเล็กทรอนิ กส์ในครัวเรื อน
การซ่ อมเครื่ องใช้ในครัวเรื อนและอุปกรณ์สาหรับบ้านและสวน
การซ่ อมรองเท้าและเครื่ องหนัง
การซ่ อมเฟอร์ นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน

Definition (English)
Botanical and zoological gardens and nature reserves activities
Gambling and betting activities
Sports activities and amusement and recreation activities
Sports activities
Operation of sports facilities
Activities of sports clubs
Other sports activities
Other amusement and recreation activities
Activities of amusement parks and theme parks
Other amusement and recreation activities n.e.c.
Other service activities
Activities of membership organizations
Activities of business, employers and professional membership organizations
Activities of business and employers membership organizations
Activities of professional membership organizations
Activities of trade unions
Activities of other membership organizations
Activities of religious organizations
Activities of political organizations
Activities of other membership organizations, n.e.c.
Repair of computers and personal and household goods
Repair of computers and communication equipment
Repair of computers and peripheral equipment
Repair of communication equipment
Repair of personal and household goods
Repair of consumer electronics
Repair of household appliances and home and garden equipment
Repair of footwear and leather goods
Repair of furniture and home furnishings

E - 24
หมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย
(Section) (Division) (Group) (Class)
9529
96
961
9610
962
9620
963
9630
T
97
98

970

9700

981
982

9810
9820

990

9900

U
99

คำอธิบำย (ไทย)
การซ่ อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรื อนอื่นๆ
กิจกรรมบริกำรส่ วนบุคคลอื่นๆ
กิจกรรมบริ การเพื่อเสริ มสร้างสุ ขภาพร่ างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา)
การบริ การซักรี ดและซักแห้ง
กิจกรรมบริ การส่ วนบุคคลอื่นๆ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
กิจกรรมกำรจ้ ำงงำนในครัวเรื อนส่ วนบุคคล กิจกรรมกำรผลิตสินค้ ำและบริกำรที่ทำขึน้ เองเพื่อใช้
ใน ครัวเรื อน ซึ่งไม่ สำมำรถจำแนกกิจกรรมได้อย่ำงชัดเจน
กิจกรรมกำรจ้ ำงงำนในครัวเรื อนส่ วนบุคคล
กิจกรรมกำรผลิตสิ นค้ ำและบริกำรที่ทำขึน้ เองเพื่อใช้ ในครัวเรื อน ซึ่งไม่ สำมำรถจำแนกกิจกรรม
ได้อย่ำงชัดเจน
กิจกรรมการผลิตสิ นค้าเพื่อใช้ในครัวเรื อน ซึ่งไม่สามารถจาแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน
กิจกรรมการบริ การเพื่อใช้ในครัวเรื อน ซึ่งไม่สามารถจาแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน
กิจกรรมขององค์ กำรระหว่ำงประเทศและภำคีสมำชิก
กิจกรรมขององค์ กำรระหว่ำงประเทศและภำคีสมำชิก

Definition (English)
Repair of other personal and household goods
Other personal service activities
Personal services for wellness (except sport activities)
Washing and (dry-) cleaning of textile and fur products
Other personal service activities n.e.c.
Activities of households as employers; undifferentiated goods- and services-producing
activities of households for own use
Activities of households as employers of domestic personnel
Undifferentiated goods- and services-producing activities of private households for own use
Undifferentiated goods-producing activities of private households for own use
Undifferentiated service-producing activities of private households for own use
Activities of extraterritorial organizations and bodies
Activities of extraterritorial organizations and bodies

