
ล ำดบั กิจกรรม ค ำอธบิำยกิจกรรม
รหัสธรุกิจ TSIC 2552

 หมวด B
1 การท าเหมืองถ่านหนิคุณภาพสูง การท าเหมืองถ่านหนิคุณภาพสูง เหมืองใต้ดินและเหมืองผิวดิน รวมทั้งการท าเหมืองด้วยวิธีการสกัด

น้ ามันดิบ และแยกแก๊สออกจากถ่านหนิ การท าให ้สะอาด การคัดขนาด การคัดคุณภาพ การบด การอัด
ก้อนถ่านหนิ เพื่อแยกประเภท เพื่อพัฒนาคุณภาพหรือเพื่อสะดวกแก่การขนส่งหรือการเก็บ นอกจากนีย้ัง
รวมถึงการผลิตถ่านหนิคุณภาพสูงจากผงถ่านหนิ
แต่ไม่รวมถึง
- การท าเหมืองลิกไนต์ดูหมูย่่อย0520
- การขุดพีตและการอัดก้อนพีต ดูหมูย่่อย0892
- การเจาะทดสอบเพื่อการท าเหมืองถ่านหนิ ดูหมูย่่อย0990
- กิจกรรมที่สนบัสนนุการท าเหมืองถ่านหนิคุณภาพสูง ดูหมูย่่อย0990
- การผลิตถ่านโค้กเพื่อผลิตเชื้อเพลิงแข็ง ดูหมูย่่อย1910
- การผลิตถ่านหนิคุณภาพสูงอัดแท่ง ดูหมูย่่อย1920
- การปฏบิติังานเพื่อพัฒนาหรือเตรียมพื้นที่เพื่อการท าเหมืองถ่านหนิ ดูหมูย่่อย4312

05100

2 การท าเหมืองลิกไนต์ การท าเหมืองลิกไนต์(ถ่านหนิสีน้ าตาล) เหมืองใต้ดินหรือเหมืองผิวดิน รวมทั้ง การท าเหมืองด้วยวิธีการสกัด
น้ ามันดิบจากถ่านหนิ การล้าง การขจัดน้ าออก การบด การอัดถ่านลิกไนต์ เพื่อพัฒนาคุณภาพ และเพื่อให้
สะดวกแก่การขนส่งหรือการจัดเก็บ
แต่ไม่รวมถึง
- การท าเหมืองถ่านหนิคุณภาพสูง ดูหมูย่่อย0510
- การขุดพีต ดูหมูย่่อย0892
- การเจาะทดสอบเพื่อการท าเหมืองถ่านหนิ ดูหมูย่่อย0990
- กิจกรรมที่สนบัสนนุการท าเหมืองลิกไนต์ดูหมูย่่อย0990
- การผลิตถ่านลิกไนต์อัดแท่ง ดูหมูย่่อย1920
- การปฏบิติังานเพื่อพัฒนาหรือเตรียมพื้นที่ เพื่อการท าเหมืองถ่านหนิ ดูหมูย่่อย4312

05200

รหัสธรุกิจ TSIC 2552 ที่สัมพันธกั์บกิจกรรม หมวด B :กำรท ำเหมอืงแร่และเหมอืงหิน (Mining and Quarrying)



ล ำดบั กิจกรรม ค ำอธบิำยกิจกรรม
รหัสธรุกิจ TSIC 2552

 หมวด B
3 การผลิตน้ ามันดิบ การผลิตน้ ามันดิบ และการท าเหมืองถ่านหนิหรือหนิน้ ามันและทรายน้ ามัน การผลิตน้ ามันดิบจากหนิน้ ามัน

และทรายน้ ามัน กระบวนการเพื่อใหไ้ด้น้ ามันดิบ ได้แก่ การแยกของเหลวออกจากน้ ามัน การแยกเกลือออก
จากน้ ามัน กระบวนการแยกน้ าออกจากน้ ามันและขั้นตอนอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยน้ ามันดิบที่ได้ต้องไม่
เปล่ียนแปลงคุณลักษณะส าคัญของผลิตภณัฑ์ฯลฯ
แต่ไม่รวมถึง
- กิจกรรมที่สนบัสนนุการผลิตน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติดูหมูย่่อย0910
- การส ารวจหาแหล่งน้ ามันและก๊าซธรรมชาติดูหมูย่่อย0910
- การผลิตผลิตภณัฑ์ที่ได้จากการกล่ันปโิตรเลียม ดูหมูย่่อย1920
- การได้มาซ่ึงก๊าซเหลวจากการกล่ันปโิตรเลียม ดูหมูย่่อย1920
- การด าเนนิงานเกี่ยวกับการขนส่งทางระบบท่อล าเลียง ดูหมูย่่อย4940

06100

4 การผลิตก๊าซธรรมชาติ การผลิตก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเหลวการแยกน้ าและส่ิงเจือปนต่างๆออกจากสารประกอบไฮโดรคาร์ 
บอนเหลว การแยกก ามะถันออกจากก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งการผลิตไฮโดรคาร์บอนเหลว หรือการผลิต
ไฮโดรคาร์บอนโดยวิธีไพโรไลซิส (pyrolysis)
แต่ไม่รวมถึง
- กิจกรรมที่สนบัสนนุการผลิตน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติดูหมูย่่อย0910
- การส ารวจหาแหล่งน้ ามันและก๊าซธรรมชาติดูหมูย่่อย0910
- การได้มาซ่ึงก๊าซเหลวจากการกล่ันป ิโตรเลียม ดูหมูย่่อย1920
- การผลิตก๊าซอุตสาหกรรม ดูหมูย่่อย2011
- การด าเนนิงานเกี่ยวกับการขนส่งทางระบบท่อล าเลียง ดูหมูย่่อย4940

06200

5 การท าเหมืองสินแร่เหล็ก การท าเหมืองสินแร่เหล็กที่มีเหล็กเปน็ส่วนประกอบหลัก รวมทั้งการแต่ง และการอัดก้อนสินแร่เหล็ก
แต่ไม่รวมถึง
- การสกัดและการแต่งแร่ไพไรต์และพิร์โรไทต์ยกเว้น การย่างแร่ ดูหมูย่่อย0891

07100



ล ำดบั กิจกรรม ค ำอธบิำยกิจกรรม
รหัสธรุกิจ TSIC 2552

 หมวด B
6 การท าเหมืองสินแร่ยูเรเนยีมและ

ทอเรียม
การท าเหมืองสินแร่ที่มีส่วนประกอบยูเรเนยีมและทอเรียม เช่น แร่พิตช์เบลนด์ ฯลฯ การท าใหสิ้นแร่ดังกล่าว
เข้มข้น รวมทั้งการผลิตเค้กเหลือง (yellowcake)
แต่ไม่รวมถึง
- การแต่งแร่ยูเรเนยีมและทอเรียม ดูหมูย่่อย2011
- การผลิตโลหะยูเรเนยีมจากแร่พิตช์เบลนด์หรือจากสินแร่อื่นๆ ดูหมูย่่อย2420
- การหลอมละลายและการทา ยูเรเนยีมใหบ้ริสทุ ธิ์ดูหมูย่่อย2420

07210

7 การท าเหมืองสินแร่ดีบกุ การด าเนนิงานหลักเกี่ยวกับการท าเหมือง และการแต่งแร่ดีบกุแคสซิเทอไรต์และแร่ดีบกุชนดิอื่นๆ 07291

8 การท าเหมืองสินแร่สังกะสี การด าเนนิงานหลักเกี่ยวกับการท าเหมือง และการแต่งแร่สังกะสีซิลิเกตและแร่สังกะสีชนดิอื่นๆ 07292

9 การท าเหมืองสินแร่โลหะนอก
กลุ่มสินแร่เหล็กอื่นๆ ซ่ึงมิได้จัด
ประเภทไว้ในท่ีอื่น

การด าเนนิงานหลักเกี่ยวกับการท าเหมือง และการแต่งแร่โลหะนอกกลุ่มแร่เหล็กอื่นๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่น เช่น อะลูมิเนยีม (บอกไซต์) ทองแดง ตะกั่ว แมงกานสี โครเมียม นกิเกิล โคบอลต์โมลิบดินมั 
แทนทาลัม แร่พลวง เวเนเดียม ฯลฯ
แต่ไม่รวมถึง
- การท าเหมืองสินแร่ยูเรเนยีมและทอเรียม ดูกิจกรรม 07210
- การผลิตอะลูมิเนยีมออกไซด์ดูกิจกรรม 24202
- การผลิตทองแดงผิวด้าน ดูกิจกรรม 24204
- การผลิตนกิเกิลผิวด้าน ดูกิจกรรม 24209

07299

10  การท าเหมืองสินแร่โลหะมีค่า การท าเหมืองแร่โลหะมีค่า เช่น ทองค า เงิน แพลทินมัและโลหะมีค่าอื่นๆรวมถึงกระบวนการแยกส่วนที่เปน็
อโลหะชนดิอื่นออก

07300



ล ำดบั กิจกรรม ค ำอธบิำยกิจกรรม
รหัสธรุกิจ TSIC 2552

 หมวด B
11 การท าเหมืองหนิที่ใช้ในการ

ก่อสร้าง
การท าเหมืองหนิเพื่อใช้ท าหนิบด หนิประดับและหนิตกแต่ง เช่น หนิอ่อน หนิแกรนติ หนิทราย หนิชนวน 
หนิแอนดีไซต์ (andesite) ฯลฯ การตัดและตกแต่งหนิอย่างหยาบด้วยการเล่ือย การตัดบล็อกหนิหรือด้วย
วิธีอื่นๆ ที่ท าในเหมือง ส าหรับใช้ท าอนสุาวรีย์และใช้ในการก่อสร้าง112
แต่ไม่รวมถึง
- การตัด การขึ้นรูปและการแต่งส าเร็จหนินอกเหมืองหนิ ดูกิจกรรม 23961

08101

12 การท าเหมืองหนิปนู ยิปซัม 
ชอล์กและโดโลไมต์

การท าเหมืองหนิปนู รวมถึง การบด การย่อยและการระเบดิหนิปนู การท าเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์
การท าเหมืองชอล์กและโดโลไมต์(ชนดิไม่ผ่านกระบวนการแคลไซน์)
แต่ไม่รวมถึง
- การผลิตโดโลไมต์ที่ผ่านกระบวนการแคลไซนดู์กิจกรรม 23942

08102

13 การขุดกรวดและทราย การระเบดิและการย่อยหนิและกรวด การด าเนนิกิจกรรมหลักเกี่ยวกับการขุดกรวดและทรายธรรมชาติทุก
ชนดิ (ยกเว้น ทรายที่มีแร่โลหะปนอยู่จากเหมืองทราย แม่น้ า ชายฝ่ังทะเลหรือทะเล) ทั้งนี ้รวมถึงการร่อน
หรือการคัดขนาดเม็ดทรายและกรวดธรรมชาติ
แต่ไม่รวมถึง
- การท าเหมืองทรายน้ ามัน ดูกิจกรรม 06100

08103

14 การท าเหมืองดิน การท าเหมืองดินต่างๆ เช่น ดินเหนยีว ดินทนไฟ ดินขาว (ดินมาร์ล) ฯลฯ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคร่ืองดินเผา
อิฐทนไฟและผลิตภณัฑ์อื่นๆการผลิตโคลนเจาะ

08104

15 การท าเหมืองแร่ท่ีใช้ท าเคมีภณัฑ์
และปุย๋

การท าเหมืองแร่ฟอสเฟตและแร่โพแทช ก ามะถัน การสกัดและการแต่งแร่ไพไรต์และแร่พิร์โรไทต์ ยกเว้น
การย่างแร่ดังกล่าว การท าเหมืองแบเรียมซัลเฟต และคาร์บอเนต (แร่แบไรต์และแร่วิเทอร์ไรต์) แร่โบเรต
และแร่แมกนเีซียมซัลเฟต การท าเหมืองดินสีแร่ฟลูออสปาร์และแร่อื่นๆ ที่ใช้ประโยชนท์างเคมีภณัฑ์ รวมถึง
การท าเหมืองกวาโน การขุดขี้นก และมูลค้างคาวเพื่อท าปุย๋
แต่ไม่รวมถึง
- การท าเหมืองเกลือ ดูหมูย่่อย0893
- การย่างแร่เหล็กไพไรต์ดูหมูย่่อย2011
- การผลิตปุย๋เคมีและปุย๋ที่มีธาตุไนโตรเจนเปน็สารประกอบ ดูหมูย่่อย2012

08910



ล ำดบั กิจกรรม ค ำอธบิำยกิจกรรม
รหัสธรุกิจ TSIC 2552

 หมวด B
16 การขุดพีต การขุดพีตและการอัดก้อนพีต การเตรียมพีตเพื่อการปรับปรุงคุณภาพหรือเพื่อความสะดวกในการขนส่งหรือ

เก็บรักษา
แต่ไม่รวมถึง
- งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการขุดพีต ดูหมูย่่อย0990
- การผลิตส่ิงของต่างๆจากพีต ดูหมูย่่อย2399

08920

17 การท าเหมืองเกลือสินเธาว์ เกลือ
จากใต้ดิน

การผลิตเกลือจากใต้ดิน โดยวิธีการละลายแร่และการสูบน้ าเกลือขึ้นมาตากหรือต้มใหน้้ าระเหย รวมถึงการ
บดเกลือการท าใหเ้กลือบริสทุธิ์และสะอาดโดยเจ้าของเหมือง
แต่ไม่รวมถึง
- การผลิตเกลือบริโภคหรือเกลือแกง ดูกิจกรรม 10775

08931

18 การท าเหมืองเกลือสมุทร (นา
เกลือ)

การท าเหมืองเกลือสมุทร โดยกระบวนการระเหยของน้ าทะเลหรือน้ าเค็ม จากแหล่งธรรมชาติ รวมถึงการบด
เกลือการท าใหเ้กลือบริสทุธิ์และสะอาดโดยเจ้าของเหมือง
แต่ไม่รวมถึง
- การผลิตเกลือบริโภคหรือเกลือแกง ดูกิจกรรม 10775
- การผลิตน้ าตามหลักการของประโยชนใ์ช้สอย ดูกิจกรรม 36009

08932

19 การท าเหมืองแร่รัตนชาติและกึ่ง
รัตนชาติ

การท าเหมืองแร่รัตนชาติและกึ่งรัตนชาติเช่น เพชร พลอย ทับทิม บศุราคัม มรกต หยก ฯลฯ ที่ยังไม่ได้
ตกแต่ง รวมถึงการท าเหมืองแร่เขี้ยวหนมุาน (ควอตซ์) และแร่กลีบหนิ (ไมกา) การขุดหนิมีค่าและกึ่งมีค่า

08991

20 การท าเหมืองแร่ เหมืองแร่
อโลหะและเหมืองหนิอื่นๆ ซ่ึง
มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น

 การท าเหมืองแร่ เหมืองแร่อโลหะและเหมืองหนิอื่นๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การท าเหมืองแร่ เหมือง
แร่อโลหะและเหมืองหนิจากแร่ธาตุและวัตถุต่างๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ได้ แก่ วัตถุส าหรับขัดถู แร่
ใยหนิ แร่ที่มีส่วนประกอบหลักเปน็ซิลิกา เช่น ดินเบา (diatomite) แร่ดินสอด า (แกรไฟต์) แร่สตีไทต์ (ทัลก)์
 แร่ฟันม้า (เฟลด์สปาร์) ฯลฯ แอสฟัลต์ธรรมชาติแอสฟัลไตต์และหนิแอสฟัลต์บทิูเมน ที่เกิดตามธรรมชาติ
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 หมวด B
21 กิจกรรมที่สนบัสนนุการขุดเจาะ

น้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ
กิจกรรมการใหบ้ริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขุดเจาะน้ ามันและก๊าซธรรมชาติที่กระท าโดยได้รับค่าตอบแทน
หรือตามสัญญาจ้าง ซ่ึงได้แก่ กิจกรรมต่างๆ ดังนีก้ารใหบ้ริการส ารวจซ่ึงเกี่ยวข้องกับการขุดเจาะน้ ามันดิบ
หรือก๊าซธรรมชาติการใช้วิธีการด้ังเดิมที่ปฏบิติักันมา เช่น การส ารวจทางธรณีวิทยาของสถานที่คาดว่าจะมี
แหล่งน้ ามันหรือก๊าซธรรมชาติ การขุดเจาะหลุมเอียงและการขุดเจาะซ้ าบอ่น้ ามัน การติดต้ังแท่นขุดเจาะ 
การซ่อม และการร้ือแท่นขุดเจาะ การอัดซีเมนต์ ท่อกรุของหลุมน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ การสูบน้ ามัน
จากหลุมผลิต การอัดซีเมนต์เข้าไปในหลุมเจาะที่ไม่พบปโิตรเลียมเพื่อการสละหลุม การเปล่ียนสถานะจาก
ก๊าซธรรมชาติใหเ้ปน็ของเหลวและการเปล่ียนสถานะกลับใหเ้ปน็ก๊าซธรรมชาติ เพื่อการขนส่งซ่ึงกระท า ณ 
สถานที่ผลิตป ิโตรเลียม การระบายน้ าและการสูบน้ ามันที่กระท าโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 
การเจาะทดสอบที่เกี่ยวข้องกับน้ ามันดิบหรือก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งการใหบ้ริการดับเพลิงและผจญเพลิง
บริเวณแหล่งน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ
แต่ไม่รวมถึง
- กิจกรรมบริการต่างๆ ที่กระท าโดยพนกังานที่ท างานประจ า ณ บอ่น้ ามันดิบหรือก๊าซธรรมชาติ ดูหมูย่่อย
0610 และ0620
- การซ่อมเคร่ืองจักรที่ใช้ในงานเหมืองซ่ึงต้องใช้ผู้ช านาญการเฉพาะด้าน ดูหมูย่่อย3312
- การเปล่ียนก๊าซธรรมชาติให ้เปน็ของเหลวและการเปล่ียนกลับให ้เปน็ก๊าซธรรมชาติ เพื่อการขนส่งซ่ึง
กระท านอกสถานที่ท าเหมือง ดูหมูย่่อย5221
- การส ารวจทางธรณีฟิสิกส์การส ารวจทางธรณีวิทยาและการส ารวจโดยใช้คล่ืนไหวสะเทือน ดูหมูย่่อย7110
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 หมวด B
22 กิจกรรมที่สนบัสนนุการท าเหมือง

แร่ และเหมืองหนิอื่นๆ
บริการสนบัสนนุต่างๆ ที่กระท าโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้างตามที่ก าหนดไว้ใน
กิจกรรมการท าเหมืองในหมวดย่อยต่างๆ คือ หมวดย่อย 05 07 และ 08 บริการต่างๆ เหล่านี้
ได้แก่ บริการส ารวจ การส ารวจตามวิธีการด้ังเดิมที่ปฏบิติักันมา เช่น การเก็บแท่งตัวอย่างและ
การส ารวจสภาพทางธรณีวิทยา ณ สถานที่ที่คาดว่าจะเปน็แหล่งแร่ บริการในการระบาย
และการสูบน้ าที่กระท าโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง รวมทั้ง การเจาะทดสอบและ
การตรวจสอบหลุมเจาะ115
แต่ไม่รวมถึง
- การท าเหมืองแร่หรือเหมืองหนิโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ดูหมวดย่อย 05, 07
และ08
- การซ่อมเคร่ืองจักรที่ใช้ในงานเหมืองซ่ึงต้องใช้ผู้ช านาญการเฉพาะด้าน ดูหมูย่่อย 3312
- บริการการส ารวจทางธรณีฟิสิกส์โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ดูหมูย่่อย7110
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