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Official Statistics Profile
สถิติสาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสราง และพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
03 คนทํางานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
20 โครงการสํารวจการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก พ.ศ. 2550
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
จํานวนคนทํางาน ประเภทคนงาน เพศ การไดรับคาจางในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก
4. การจัดจําแนกขอมูล :

ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ภาค

5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

สํารวจ

5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล :

ทุก 2 ป

5.3 ความถี่ในการประมวลผล :

ทุก 2 ป

6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

เอกสารรายงาน / CD-ROM / web site ของ สสช

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล :

ทุก 2 ป

7. ระดับพื้นที่ความครอบคลุม :

ภาคและประเทศ

8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา
ชื่อ : นางภัทรวดี สิงคเสลิต
ตําแหนง : หัวหนากลุมสถิติการเกษตร
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัตงิ าน : สํานักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 2
กลุม/ฝาย : กลุมสถิติการเกษตร
โทรศัพท : 02 281 03333 ตอ 1208
โทรสาร : 02 281 8617
E-mail address : eagrcult@nso.go.th
9. หนวยงาน :
กระทรวง : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรม/ หนวยงาน : สํานักงานสถิติแหงชาติ
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10. คํานิยามที่สําคัญ :
การประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก หมายถึง การดําเนินกิจการเกี่ยวกับการประกอบการผลิต
ไดแก การเปลี่ยนรูปวัตถุใหเปนผลิตภัณฑชนิดใหมดวยเครื่องจักรกลหรือเคมีภัณฑ โดยไมคํานึงถึงวางานนั้นทําดวย
เครื่องจักรหรือดวยมือ หรือทําในโรงงาน โรงซอม หรือเคหะสถาน หรือผลิตภัณฑนั้นขายสง หรือขายปลีกก็ตาม
การประกอบชิ้นสวนของผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นนับวาเปนการผลิตดวย โดยมีลักษณะดังตอไปนี้ประกอบกัน คือ
1) การผลิตผลิตภัณฑเพื่อขาย และอาจใชบริโภคดวย
2) มีจํานวนคนทํางานนอยกวา 10 คน โดยจะมีการจางลูกจางหรือไมก็ได
3) งานที่ทํานั้นไมคํานึงวาทําดวยมือหรือเครื่องจักร
4) ทั้งนี้ไดรวมการผลิตไวเพื่อบริโภค แตในรอบ 12 เดือนที่แลวกอนวันสัมภาษณไดมีการขายไวดวย
หมายเหตุ การผลิตนั้นผูประกอบการจะตองจัดหาหรือซื้อวัตถุดิบ เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณ
การผลิตบางสวนหรือทั้งหมด ในการสํารวจครั้งนี้ ไมนับรวม
1) การรับจางเหมาผลิตที่สถานประกอบการหรือครัวเรือนอื่นจัดหาหรือซื้อวัตถุดิบ เครื่องมือ
เครื่องใช หรืออุปกรณในการผลิตใหทั้งหมด
2) การแปรรูปผลผลิตการเกษตรในลักษณะที่เปนกิจกรรมตอเนื่องจากการทําการเกษตร เชน ทําสวน
ยางพาราแลวนําน้ํายางที่ไดมาผลิตเปนยางแผน หรือทําประมงแลวนําผลผลิตมาแปรรูปเปนของแหง เชน กะป
หมึกแหง กุงแหง เหลานี้ไมนับเปนการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตครั้งนี้
ประเภทอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก แบงออกเปน 8 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 การผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
กลุมที่ 2 การผลิตสิ่งทอสิ่งถัก เครื่องแตงกาย หนังสัตว และผลิตภัณฑหนังสัตว
กลุมที่ 3 การผลิตไมและผลิตภัณฑจากไม (ไมรวมเฟอรนิเจอร)
กลุมที่ 4 การผลิตกระดาษ ผลิตภัณฑจากกระดาษ การพิมพ และการพิมพโฆษณา
กลุมที่ 5 การผลิตเคมีภัณฑ ยาง และพลาสติก
กลุมที่ 6 การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะ
กลุมที่ 7 การผลิตผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ
กลุมที่ 8 อุตสาหกรรมอื่น ๆ (รวมเฟอรนิเจอร)
คนทํางาน หมายถึง ผูที่ทํางานใหกับสถานประกอบการทั้งที่เปนสมาชิกและไมเปนสมาชิกของครัวเรือน โดยไดรับ
คาจาง เงินเดือน และไมไดรับคาจางเดือนเงิน ประกอบดวย ผูประกอบการ คนทํางานโดยไมไดรับคาจาง เงินเดือน
ลูกจางคาตอบแทนแรงงาน
1) คาจาง เงินเดือน หมายถึง เงินและ/หรือสิ่งของที่จายใหแกคนทํางานเพื่อเปนคาตอบแทนการปฏิบัติ
งาน รวมทั้งคาจางที่จายใหแกเจาของกิจการ ลูกจางที่มาทํางานเปนครั้งคราว ไมวาจะจายเปนงวดรายเดือน
รายสัปดาห รายวัน รายชั่วโมง หรือรายชิ้น
2) คาตอบแทนแรงงานอื่น ๆ เงินโบนัส คาลวงเวลา เงินพิเศษอื่น ๆ
3) สวัสดิการ หมายถึง เงิน สิ่งของ หรือบริการซึ่งจายใหแกลูกจาง เพื่อเปนการสงเคราะห หรือชวยเหลือ
ในการดํารงชีพ
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4) เงินสมทบเขากองทุนเพื่อการประกันสังคม หมายถึง เงินที่สถานประกอบการจายสมทบเขากองทุนเพื่อการ
ประกันสังคมของทั้งรัฐบาลและเอกชน เพื่อมิใหลูกจางไดรับความเดือดรอนเมื่อตองขาดรายไดไปบางสวนหรือทั้งหมด
วัตถุดิบ หมายถึง สินคาหรือผลผลิตที่สถานประกอบการนํามาใชเปนสวนประกอบทางกายภาพ หรือทางเคมี
เพื่อใหเกิดผลผลิตชนิดใหม รวมทั้งชิ้นสวนที่มาจากสถานประกอบการอื่น เพื่อนํามาประกอบเปนสินคาสําเร็จรูป และ
วัตถุดิบเพื่อการแปรรูป
การใชเครื่องคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
1) เครื่องคอมพิวเตอร หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรที่สถานประกอบการมีไวใชในการดําเนินกิจการ
และสามารถใชงานได ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ (พีซี) หรือเครื่องคอมพิวเตอรแบบกระเปาหิ้ว (โนตบุค)
ไมรวม คอมพิวเตอรที่เสียใชงานไมได หรือคอมพิวเตอรพกพาขนาดเล็ก (ขนาด ประมาณเครื่องคิดเลข)
2) การใชอินเทอรเน็ต หมายถึง สถานประกอบการนั้น ๆ มีการใชอินเทอรเน็ตผานเครื่องคอมพิวเตอร
(แบบตั้งโตะหรือแบบกระเปาหิ้ว) ที่เชื่อมตอสูอินเทอรเน็ตได ซึ่งอาจจะเปนการเชื่อมตอผานวงจรเชา (leased line)
หรือการเชื่อมตอโดยการ “หมุนเขา” (dial-up) ผานสายโทรศัพท อนึ่ง สถานประกอบการหนึ่ง ๆ อาจมีการใช
อินเทอรเน็ตโดยไมจําเปนจะตองมีเว็บไซตของตนเองก็ไดไมรวม การใชงานอินเทอรเน็ตผานอุปกรณอื่น ๆ ที่ไมใช
เครื่องคอมพิวเตอร อาทิ การใชอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือ เปนตน
มูลคาเพิ่ม คํานวณโดย ; มูลคาเพิ่ม = มูลคารายรับ - คาใชจายขั้นกลาง
ซึ่งมูลคารายรับ ประกอบดวย มูลคาผลผลิต รายรับจากการรับจางเหมา ทําการผลิต และผลพลอยไดจากการผลิต
คาใชจายขั้นกลาง ประกอบดวย คาวัสดุดิบและคาใชจายในการผลิตและดําเนินการ (ไมรวมคาเชาที่ดิน
คาดอกเบี้ยเงินกู และคาขนสง)

