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1. แผนการสุ่มตัวอย่าง 

 แผนการสุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นแบบ Stratified Sampling โดยมีหมู่ใหญ่ตามการจัดประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (Thailand Standard Industrial Classification : TSIC 2009) เป็น    
สตราตัม สถานประกอบการเป็นหน่วยตัวอย่าง  
  

1.1 การจัดสตราตัม 

 กําหนดให้หมู่ใหญ่ ตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 (Thailand 
Standard Industrial Classification : TSIC 2009) เป็นสตราตัม รวมทั้งสิ้นมี 17 สตราตัม และในแต่ละ   
สตราตัมได้จําแนกสถานประกอบการตามขนาดของสถานประกอบการ ซึ่งวัดด้วยจํานวนคนทํางาน ออกเป็น 3 
ขนาด ดังนี้  
 

ขนาดของสถานประกอบการ 1 2 3 

จํานวนคนทํางาน (คน) 16 – 50  51 – 200  > 200 
 

1.2 การเลือกตัวอย่าง 

 ในแต่ละสตราตัมและขนาดของสถานประกอบการ ได้ทําการเลือกสถานประกอบการตัวอย่างด้วย
วิธีการสุ่มอย่างง่ายอย่างอิสระต่อกัน ได้จํานวนสถานประกอบการตัวอย่างทั้งสิ้น 8,646 แห่ง จากทั้งสิ้น 
13,607 แห่ง ซึ่งกระจายไปตามขนาดของสถานประกอบการ ดังนี้ 
 

ขนาดของสถานประกอบการ รวม 1 2 3 

จํานวนสถานประกอบการ 8,646 5,850 2,207 589 
 
2. วิธีการประมาณผล 

 การเสนอผลของการสํารวจได้เสนอผลในระดับทั่วราชอาณาจักร  โดยจําแนกตามกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (Thailand Standard Industrial 
Classification: TSIC-2009) ในระดับหมู่ใหญ่ สําหรับขนาดของสถานประกอบการ ซึ่งวัดด้วยจํานวน
คนทํางานนั้น ในการเสนอผลได้จําแนกออกเป็น 3 ขนาด คือ 
 

ขนาดของสถานประกอบการ 1 2 3 

จํานวนคนทํางาน 16 – 50  51 – 200  > 200 
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ในการประมาณค่า  กําหนดให้ 
  q   = 1 , 2 , 3 , ... , kpn     (สถานประกอบการตัวอย่าง)   

  p   = 1 , 2 , 3       (ขนาดของสถานประกอบการ)    

  k   =  1, 2 , 3 , ... , 17    (หมู่ใหญ)่     
     

2.1 สูตรการประมาณค่ายอดรวมของลักษณะที่ต้องการศึกษา X  ของสถานประกอบการที่อยู่ในขนาด
ของสถานประกอบการ p หมู่ใหญ่  k  คือ 

 

    kpq
kpn

1q
kpkp xw         X ∑=

=
ˆ   ................................ ( 1 ) 

 

โดยที่      

 

kpqx  คือ ค่าของลักษณะที่ต้องการศึกษา X ของสถานประกอบการตัวอย่าง q  ขนาดของ
สถานประกอบการ  p   หมู่ใหญ่  k     

kpw  คือ ค่าถ่วงน้ําหนักของสถานประกอบการที่อยู่ในขนาดของสถานประกอบการ p  หมู่
ใหญ่ k    ซึ่ง 

                                  
n
N

        w
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kpN  คือ จํานวนสถานประกอบการทั้งสิ้นที่อยู่ในขนาดของสถานประกอบการ p  หมู่ใหญ่ k  

kpn  คือ จํานวนสถานประกอบการ ที่แจงนับได้ทั้งสิ้นที่อยู่ในขนาดของสถานประกอบการ 
p  หมู่ใหญ่ k     

 
2.2 สูตรการประมาณค่าความแปรปรวนของค่าประมาณยอดรวมของลักษณะที่ต้องการศึกษา  X  ของ

สถานประกอบการที่อยู่ในขนาดของสถานประกอบการ p  หมู่ใหญ่ k  คือ 
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       โดยที่     
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2.3 สูตรการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิความแปรผันของค่าประมาณยอดรวมของลักษณะที่ต้องการศึกษา  
X  ของสถานประกอบการที่อยู่ในขนาดของสถานประกอบการ p หมู่ใหญ่ k  คือ 
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3. การปัดตัวเลข 

 ผลรวมของแตล่ะจํานวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม ทั้งนี้เนื่องจากการปัดเศษ 
 

4. ความคลาดเคลื่อนของขอ้มูล 

 ข้อมูลที่นําเสนอไว้ในรายงานฉบับนี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้าง ความคลาดเคลื่อนดังกล่าวเป็น
ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง (Sampling error) ซึ่งสามารถดูได้จากตารางค่า c.v. และความ 
คลาดเคลื่อนที่ไม่ได้เกิดจากการสุ่มตัวอย่าง (Non-Sampling error) เช่น ผู้ตอบไม่ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง 
ข้อมูลในแบบสอบถามไม่ครบถ้วน การลงรหัสผิดพลาดหรือการบันทึกข้อมูลผิดพลาด เป็นต้น อย่างไรก็ดี
สํานักงานสถิติแห่งชาติได้พยายามควบคุมให้ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด จึงขอให้ผู้ใช้ข้อมูลใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวังตามสมควร 
 

 



ตาราง 1 คา c.v. ของจํานวนคนทํางานในสถานประกอบการภาคการคาท่ีมีคนทํางานตั้งแต 16 คนขึ้นไป จําแนกตามสถานภาพการทํางาน เพศ และขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)

TABLE 1 c.v. OF NUMBER OF PERSON ENGAGED IN ESTABLISHMENTS WITH 16 PERSONS ENGAGED AND OVER BY WORK STATUS, SEX AND SIZE OF ESTABLISHMENT

        (NUMBER OF PERSONS ENGAGED)

ขนาดของสถานประกอบการ Size of establishment

(จํานวนคนทํางาน) (Number of persons engaged)

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

Male Female Male Female Male Female

รวม 0.1114 0.1304 0.0150 0.0170 0.0364 0.0458 Total

 16 - 50 คน 0.1249 0.1448 0.0176 0.0184 0.0429 0.0503 16 - 50 persons

 51 - 200 คน 0.2440 ** 0.0247 0.0287 0.0618 0.0779 51 - 200 Persons

หมายเหตุ : ** หมายถึง คา c.v. มีคาสูง

Note : ** means this value is not acceptable

Monthly employees

พนักงานหรือลูกจางรายวัน

Daily employees

คนทํางานโดยไมไดรับ

คาจาง เงินเดือน

Unpaid workers

พนักงานหรือลูกจางรายเดือน

ลูกจาง / Employees



ตาราง 2 ค่า c.v. ของจํานวนพนักงานหรือลูกจ้างรายเดือนที่ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ จําแนกตามตําแหน่ง/หน้าที่ ระดับการศึกษา และขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)

TABLE 2 c.v. OF NUMBER  OF LOGISTICS MONTHLY BY POSITION/FUNCTION, LEVEL OF EDUCATION AND SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED)

ขนาดของ ปริญญาตรี ปวช. / ปวส. อื่น ๆ ปริญญาตรี ปวช. / ปวส. อื่น ๆ ปริญญาตรี ปวช. / ปวส. อื่น ๆ Size of establishment

สถานประกอบการ หรือสูงกว่า Vocational / Others หรือสูงกว่า Vocational / Others หรือสูงกว่า Vocational / Others (Number of persons engaged)

(จํานวนคนทํางาน) Bachelor Degree Higher Vocational Bachelor Degree Higher Vocational Bachelor Degree Higher Vocational

and and and

Higher Degree Higher Degree Higher Degree

รวม 0.0443 0.0625 0.1567 0.1147 0.0602 0.0463 0.0721 0.0576 0.0548 Total

 16 - 50 คน 0.0484 0.0641 0.1946 0.1071 0.0662 0.0533 0.0888 0.0613 0.0668 16 - 50 persons

 51 - 200 คน 0.0898 0.1448 0.1877 0.2165 0.1126 0.0890 0.1220 0.1118 0.0944 51 - 200 Persons

หมายเหตุ : ** หมายถึง ค่า c.v. มีค่าสูง
Note : ** means this value is not acceptable

พนักงานหรือลูกจ้างรายเดือนที่ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ / Monthly employees of logistics workers

พนักงานจัดซื้อ / Procurement workers พนักงานจัดส่ง / Transportation workers พนักงานคลังสินค้า / Warehouse workers



ตาราง 3 ค่า c.v. ของจํานวนพนักงานหรือลูกจ้างรายวันที่ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ จําแนกตามตําแหน่ง/หน้าที่ ระดับการศึกษา และขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)

TABLE 3 c.v.OF NUMBER  OF LOGISTICS DAILY EMPLOYEES BY POSITION/FUNCTION, LEVEL OF EDUCATION AND SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED)

ขนาดของ ปริญญาตรี ปวช. / ปวส. อื่น ๆ ปริญญาตรี ปวช. / ปวส. อื่น ๆ ปริญญาตรี ปวช. / ปวส. อื่น ๆ Size of establishment

สถานประกอบการ หรือสูงกว่า Vocational / Others หรือสูงกว่า Vocational / Others หรือสูงกว่า Vocational / (Number of persons engaged)

(จํานวนคนทํางาน) Bachelor Degree Higher Bachelor Degree Higher Bachelor Degree Higher Others

and Vocational and Vocational and Vocational

Higher Degree Higher Degree Higher Degree

รวม 0.2314 0.1979 0.2006 ** 0.1724 0.0872 0.2735 0.1316 0.0706 Total

 16 - 50 คน 0.2967 0.2267 0.2164 ** 0.1816 0.0878 ** 0.1632 0.0857 16 - 50 persons

 51 - 200 คน ** 0.2457 ** ** 0.2924 0.2029 ** 0.2019 0.1243 51 - 200 Persons

หมายเหตุ : ** หมายถึง ค่า c.v. มีค่าสูง

Note : ** means this value is not acceptable

พนักงานจัดซื้อ / Procurement workers พนักงานจัดส่ง / Transportation workers พนักงานคลังสินค้า / Warehouse workers

พนักงานหรือลูกจ้างรายเดือนที่ปฏิบัตงิานด้านโลจิสติกส์ / Monthly employees of logistics workers



จํานวนบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการอบรม

ขนาดของสถานประกอบการ ไม่มีการจัดอบรม มีการจัดอบรม ที่เข้ารับการอบรม Expenditure on Size of establishment

(จํานวนคนทํางาน) No training Training Number of the training (Number of persons engaged)

workers attended

รวม 0.0097 0.0458 ** ** Total

 16 - 50 คน 0.0109 0.0597 0.1051 ** 16 - 50 persons

 51 - 200 คน 0.0216 0.0640 ** ** 51 - 200 Persons

หมายเหตุ : ** หมายถึง ค่า c.v. มีค่าสูง
Note : ** means this value is not acceptable

ตาราง 4 ค่า c.v. ของจํานวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมและค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านโลจิสติกส์ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)

TABLE 4  c.v. OF NUMBER OF WORKERS ATTENDED THE LOGISTICS TRAINING AND THE EXPENDITURE BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED)

การจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านโลจิสติกส์ / Training on logistics



ตาราง 5 ค่า c.v. ของจํานวนสถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง จําแนกตามระยะเวลาที่ปริมาณสินค้าคงคลังมีเพียงพอจําหน่าย และขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)

TABLE 5 c.v. OF NUMBER OF ESTABLISHMENTS WITH INVENTORY MANAGEMENT BY PERIOD OF INVENTORY FOR SALE AND SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED)

ไม่มีการบริหาร

ขนาดของ จัดการคลังสินค้า Size of establishment

สถานประกอบการ No (Number of persons engaged)

รวม 0.0270 0.0389 0.0346 0.0909 0.1521 0.1192 Total

16 - 50 คน 0.0310 0.0447 0.0428 0.1106 0.1723 0.1438 16 - 50 persons

51 - 200 คน 0.0519 0.0740 0.0524 0.1461 ** 0.1975 51 - 200 Persons

หมายเหตุ : ** หมายถึง ค่า c.v. มีค่าสูง

Note : ** means this value is not acceptable

61-90 91-120 > 120

ระยะเวลาที่ปริมาณสินค้าคงคลังมีเพียงพอจําหน่าย (วัน) / Period of inventory for sale (Days)

<30 30-60



ตาราง 6 คา c.v. ของจํานวนสถานประกอบการภาคการคาท่ีมีคนทํางานตั้งแต 16 คนขึ้นไป ท่ีมีปญหาขอรองเรียนในการดําเนินพิธีการศุลกากรนําเขาและสงออก จําแนกตามปญหาขอรองเรียน และขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)

TABLE 6 c.v. OF NUMBER  OF ESTABLISHMENTS WITH 16 PERSONS ENGAGED AND OVER WITH COMPLAINTS TO PERFORM CUSTOMS BY ISSUE OF COMPLAINTS TO THE CUSTOMS AND SIZE 

      OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED)

จํานวนสถานประกอบการ

ขนาดของสถานประกอบการ ที่มีปญหาขอรองเรียนในการดําเนิน ความลาชาในการดําเนินงาน ความซ้ําซอนของกระบวนการ ขอกฎหมาย/ระเบียบตาง ๆ ความโปรงใสของเจาหนาที่ อ่ืน ๆ Size of establishment

(จํานวนคนทํางาน) พิธีการศุลกากรนําเขาและสงออก Delays in operations Duplication of process Regulations Officer 's transparency Others (Number of persons engaged)

รวม 0.0468 0.0451 0.1040 0.0857 0.1642 0.2470 Total

 16 - 50 คน 0.0572 0.0603 0.1302 0.1130 0.2276 0.2954 16 - 50 persons

 51 - 200 คน 0.0765 0.0519 0.1514 0.1180 0.2119 ** 51 - 200 Persons

หมายเหตุ : ** หมายถึง คา c.v. มีคาสูง

Note : ** means this value is not acceptable

ปญหาขอรองเรียนในการดําเนินพิธีการศุลกากร / Issue of complaints to the customs



ตาราง 7 คา c.v. ของจํานวนสถานประกอบการภาคการคาท่ีมีคนทํางานตั้งแต 16 คนขึ้นไป จําแนกตามการลงทุนในอุปกรณเครื่องมือดานโลจิสติกส และขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) 

TABLE 7 c.v. OF NUMBER OF ESTABLISHMENTS WITH 16 PERSONS ENGAGED AND OVER BY INVESTING IN LOGISTICS EQUIPMENT AND SIZE OF ESTABLISHMENT 

     (NUMBER OF PERSONS ENGAGED)

ไมมีการลงทุน

ขนาดของ ในอุปกรณเคร่ืองมือ Size of establishment

สถานประกอบการ ดานโลจิสติกส (Number of persons engaged)

(จํานวนคนทํางาน) No investing in

logistics equipment

รวม 0.0106 0.0694 0.0840 0.1392 0.2460 0.2125 Total

 16 - 50 คน 0.0122 0.0857 0.0986 0.1752 ** 0.2551 16 - 50 persons

 51 - 200 คน 0.0202 0.1080 0.1473 0.2110 ** ** 51 - 200 Persons

หมายเหตุ : ** หมายถึง คา c.v. มีคาสูง

Note : ** means this value is not acceptable

สัดสวนการลงทุนในอุปกรณเคร่ืองมือดานโลจิสติกส

Proportion of investment in logistics equipment

> 40 %< 10 % 10 - 20 % 21 - 30 % 31 - 40 %



รหัส

Code

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

Male Female Male Female Male Female

รวม 0.1114 0.1304 0.0150 0.0170 0.0364 0.0458 Total

45 การขายส่งและการขายปลีก (ยกเว้น 0.2560 0.2467 0.0263 0.0276 0.1171 0.1202 Wholesale and retail trade

การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์)  (except of repair of motor 

vehicles and motorcycles)

451 การขายยานยนต์ ** ** 0.0331 0.0352 0.1357 0.1441 Sale of motor vehicles

453 การขายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของยานยนต์ 0.2757 0.2634 0.0686 0.0872 0.2576 0.2827 Sale of motor vehicle parts and accessories

454 การขายจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนและ ** ** 0.0397 0.0419 0.1965 0.1825 Sale, motorcycles, related parts 

อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นการ and accessories (except 

บํารุงรักษา และซ่อมแซมจักรยานยนต์) maintenance and repair of 

motorcycles)

ตาราง 8 ค่า c.v. ของจํานวนคนทํางานในสถานประกอบการภาคการค้าที่มีคนทํางานตั้งแต่ 16 คนขึ้นไป จําแนกตามสถานภาพการทํางาน เพศ และประเภทธุรกิจ
TABLE 8 c.v. OF NUMBER OF PERSON ENGAGED IN ESTABLISHMENTS WITH 16 PERSONS ENGAGED AND OVER BY WORK STATUS, SEX AND CATEGORY OF BUSINESS

คนทํางานโดยไม่ได้รับ

ค่าจ้าง เงินเดือน พนักงานหรือลูกจ้างรายเดือน
Category of business

ลูกจ้าง / Employees

ประเภทธุรกิจ
Unpaid workers Monthly employees Daily employees

พนักงานหรือลูกจ้างรายวัน



รหัส

Code

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

Male Female Male Female Male Female

46 การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) 0.1861 0.1500 0.0224 0.0265 0.0530 0.0710 Wholesale trade (except of motor
  vehicles and motorcycles)

461 การขายส่งโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ** ** 0.1704 0.2029 ** ** Wholesale on a fee or contract basis

462 การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรและ 0.1533 0.1686 0.1010 0.0869 0.1364 0.1837 Wholesale of agricultural raw 

สัตว์มีชีวิต materials and live animals

463 การขายส่งอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ ** 0.2170 0.0519 0.0679 0.1011 0.1062 Wholesale of food, beverages and tobacco

464 การขายส่งของใช้ในครัวเรือน ** ** 0.0576 0.0611 0.2282 0.2480 Wholesale of household goods

465 การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และ ** 0.2856 0.0407 0.0446 0.1706 0.2292 Wholesale of machinery, 

เครื่องมือเครื่องใช้ equipment and supplies

466 การขายส่งสินค้าเฉพาะประเภทอื่นๆ ** 0.2404 0.0434 0.0517 0.0755 0.1003 Other specialized wholesale

469 การขายส่งสินค้าทั่วไป ** ** 0.0798 0.1096 ** ** Non-specialized wholesale trade

47 การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) 0.1613 0.2058 0.0293 0.0303 0.0530 0.0628 Retail trade (except of motor 
vehicles and motorcycles)

471 ร้านขายปลีกสินค้าทั่วไป ** ** 0.0630 0.0447 0.1397 0.1263 Retail sale in non-specialized stores

472 ร้านขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ ** ** 0.1549 0.1952 0.2453 ** Retail sale of food, beverages 

and tobacco in specialized stores

ลูกจ้าง / Employees

ประเภทธุรกิจ
ค่าจ้าง เงินเดือน พนักงานหรือลูกจ้างรายเดือน พนักงานหรือลูกจ้างรายวัน

Category of business
Unpaid workers Monthly employees

TABLE 8 c.v. OF NUMBER OF PERSON ENGAGED IN ESTABLISHMENTS WITH 16 PERSONS ENGAGED AND OVER BY WORK STATUS, SEX AND CATEGORY OF BUSINESS (cont'd)

คนทํางานโดยไม่ได้รับ

Daily employees

ตาราง 8 ค่า c.v. ของจํานวนคนทํางานในสถานประกอบการภาคการค้าที่มีคนทํางานตั้งแต่ 16 คนขึ้นไป จําแนกตามสถานภาพการทํางาน เพศ และประเภทธุรกิจ (ต่อ)



รหัส

Code

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

Male Female Male Female Male Female

473 ร้านขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ ** ** 0.0695 0.0642 0.1085 0.1109 Retail sale of automotive fuel in 

specialized stores

474 ร้านขายปลีกอุปกรณ์สารสนเทศและ ** ** 0.0819 0.1640 ** ** Retail sale of information and 

อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม communications equipment in 

specialized stores

475 ร้านขายปลีกอุปกรณ์อื่นๆ ชนิดใช้ 0.1553 0.1188 0.0484 0.0488 0.0748 0.0959 Retail sale of other household 

ในครัวเรือน equipment in specialized stores

476 ร้านขายปลีกสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการ ** ** 0.0861 0.0769 ** ** Retail sale of cultural and recreation 

 goods in specialized stores

477 ร้านขายปลีกสินค้าประเภทอื่นๆ ** ** 0.1118 0.1158 0.1895 0.2561 Retail sale of other goods in 

specialized stores

หมายเหตุ : ** หมายถึง ค่า c.v. มีค่าสูง

Note : ** means this value is not acceptable

Monthly employees Daily employees

ตาราง 8 ค่า c.v. ของจํานวนคนทํางานในสถานประกอบการภาคการค้าที่มีคนทํางานตั้งแต่ 16 คนขึ้นไป จําแนกตามสถานภาพการทํางาน เพศ และประเภทธุรกิจ (ต่อ)
TABLE 8 c.v. OF NUMBER OF PERSON ENGAGED IN ESTABLISHMENTS WITH 16 PERSONS ENGAGED AND OVER BY WORK STATUS, SEX AND CATEGORY OF BUSINESS (cont'd)

คนทํางานโดยไม่ได้รับ ลูกจ้าง / Employees

ประเภทธุรกิจ
ค่าจ้าง เงินเดือน พนักงานหรือลูกจ้างรายเดือน พนักงานหรือลูกจ้างรายวัน

Category of business
Unpaid workers



ตาราง 9 ค่า c.v. ของจํานวนพนักงานหรือลูกจ้างรายเดือนที่ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ จําแนกตามตําแหน่ง/หน้าที่ ระดับการศึกษา และประเภทธุรกิจ
TABLE 9 c.v. OF NUMBER  OF LOGISTICS MONTHLY BY POSITION/FUNCTION, LEVEL OF EDUCATION AND CATEGORY OF BUSINESS

รหัส ปริญญาตรี ปวช. / ปวส. อื่น ๆ ปริญญาตรี ปวช. / ปวส. อื่น ๆ ปริญญาตรี ปวช. / ปวส. อื่น ๆ

Code หรือสูงกว่า Vocational / Others หรือสูงกว่า Vocational / Others หรือสูงกว่า Vocational / Others

Bachelor Degree Higher Vocational Bachelor Degree Higher Vocational Bachelor Degree Higher Vocational

and and and

Higher Degree Higher Degree Higher Degree

รวม 0.0443 0.0625 0.1567 0.1147 0.0602 0.0463 0.0721 0.0576 0.0548 Total

45 การขายส่งและการขายปลีก (ยกเว้นการ 0.0681 0.1424 ** 0.1690 0.1762 0.1896 0.1495 0.1064 0.2290 Wholesale and retail trade 
ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์) (except of repair of motor

 vehicles and motorcycles)
451 การขายยานยนต์ 0.0879 0.2087 ** 0.2058 ** ** 0.1810 0.1574 ** Sale of motor vehicles
453 การขายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม 0.1425 0.2944 ** ** 0.1946 0.2379 ** 0.2168 0.1973 Sale of motor vehicle parts and 

ของยานยนต์ accessories
454 การขายจักรยานยนต์ชิ้นส่วนและ 0.1643 0.2171 ** 0.2890 0.1395 0.2986 0.1968 0.1721 ** Sale, motorcycles, related  

อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง(ยกเว้น parts and accessories (except 
การบํารุงรักษาและซ่อมแซมจักรยานยนต์) maintenance and repair  

of motorcycles)
46 การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และ 0.0577 0.0723 0.1947 0.1352 0.0880 0.0584 0.0929 0.0723 0.0696 Wholesale trade (except of 

จักรยานยนต์)  motor vehicles and  
motorcycles)

461 การขายส่งโดยได้รับค่าตอบแทน ** ** ** ** ** ** ** ** ** Wholesale on a fee 
หรือตามสัญญาจ้าง or contract basis

462 การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตร 0.1489 0.2491 0.2725 0.2579 0.2473 0.1959 0.2191 0.2498 0.2877 Wholesale of agricultural raw 
และสัตว์มีชีวิต materials and live 

animals
463 การขายส่งอาหารเครื่องดื่ม และยาสูบ 0.1317 0.1590 ** 0.2445 0.1768 0.1173 0.1673 0.2035 0.1532 Wholesale of food, beverages

  and tobacco
464 การขายส่งของใช้ในครัวเรือน 0.1223 0.1989 ** 0.2906 0.1636 0.1227 0.1929 0.1613 0.1355 Wholesale of household goods 
465 การขายส่งเครื่องจักรอุปกรณ์ 0.0958 0.1615 ** 0.2162 0.1674 0.1309 0.1540 0.1258 0.1548 Wholesale of machinery, 

 และเครื่องมือเครื่องใช้ equipment and supplies

พนักงานคลังสินค้า / Warehouse workers

ประเภทธุรกิจ

พนักงานหรือลูกจ้างรายเดือนที่ปฏิบัติงานดา้นโลจิสติกส์ / Monthly employees of logistics workers

Category of business

พนักงานจัดซื้อ / Procurement workers พนักงานจัดส่ง / Transportation workers



ตาราง 9 ค่า c.v. ของจํานวนพนักงานหรือลูกจ้างรายเดือนที่ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ จําแนกตามตําแหน่ง/หน้าที่ ระดับการศึกษา และประเภทธุรกิจ (ต่อ)
TABLE 9 c.v. OF NUMBER  OF LOGISTICS MONTHLY BY POSITION/FUNCTION, LEVEL OF EDUCATION AND CATEGORY OF BUSINESS (cont'd)

รหัส ปริญญาตรี ปวช. / ปวส. อื่น ๆ ปริญญาตรี ปวช. / ปวส. อื่น ๆ ปริญญาตรี ปวช. / ปวส. อื่น ๆ

Code หรือสูงกว่า Vocational / Others หรือสูงกว่า Vocational / Others หรือสูงกว่า Vocational / Others

Bachelor Degree Higher Vocational Bachelor Degree Higher Vocational Bachelor Degree Higher Vocational

and and and

Higher Degree Higher Degree Higher Degree
466 การขายส่งสินค้าเฉพาะประเภทอื่นๆ 0.1177 0.0948 0.2231 ** 0.1727 0.1083 0.2301 0.1274 0.1326 Other specialized wholesale 
469 การขายส่งสินค้าทั่วไป ** ** ** ** ** 0.2468 ** 0.1899 0.2878 Non-specialized wholesale trade
47 การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และ 0.0914 0.1211 0.2761 0.2290 0.0870 0.0827 0.1477 0.1033 0.0916 Retail trade (except of motor 

จักรยานยนต์) vehicles and motorcycles)
471 ร้านขายปลีกสินค้าทั่วไป ** ** ** ** 0.2800 0.2811 ** 0.2285 0.2085 Retail sale in non-

specialized stores
472 ร้านขายปลีกอาหารเครื่องดื่ม และยาสูบ ** ** ** ** ** ** ** ** ** Retail sale of food, beverages 

and tobacco in specialized 
stores

473 ร้านขายปลกีเชื้อเพลิงยานยนต์ 0.1220 0.1585 ** 0.2682 0.2068 0.2273 0.2691 0.2055 0.2673 Retail sale of automotive fuel in 
specialized stores

474 ร้านขายปลีกอุปกรณ์สารสนเทศ 0.1381 ** ** ** 0.1810 0.2936 ** 0.2862 ** Retail sale of information and 
และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม communications equipment in 

specialized stores
475 ร้านขายปลีกอุปกรณ์อื่นๆชนิดใช้ 0.1183 0.1497 0.2322 0.2345 0.1307 0.1093 0.2065 0.1207 0.1294 Retail sale of other household 

ในครัวเรือน equipment in specialized stores
476 ร้านขายปลีกสินค้าวัฒนธรรมและ 0.1514 0.2753 ** ** 0.2046 0.2515 ** 0.2321 ** Retail sale of cultural and 

นันทนาการ recreation goods in  
specialized stores

477 ร้านขายปลีกสินค้าประเภทอื่นๆ 0.1641 0.2977 ** ** 0.2550 ** 0.2487 ** 0.2969 Retail sale of other goods in
 specialized stores

หมายเหตุ : ** หมายถึง ค่า c.v. มีค่าสูง
Note : ** means this value is not acceptable

ประเภทธุรกิจ Category of business

พนักงานหรือลูกจ้างรายเดือนที่ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ / Monthly employees of logistics workers

พนักงานจัดซื้อ / Procurement workers พนักงานจัดส่ง / Transportation workers พนักงานคลังสินค้า / Warehouse workers



ตาราง 10 ค่า c.v. ของจํานวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมและค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านโลจิสติกส์ จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย และประเภทธุรกิจ
TABLE 10 c.v. OF NUMBER OF WORKERS ATTENDED THE LOGISTICS TRAINING AND THE EXPENDITURE BY FORM OF LEGAL ORGANIZATION AND CATEGORY OF BUSINESS

จํานวนบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการอบรม

รหัส ไม่มีการจัดอบรม มีการจัดอบรม ที่เข้ารับการอบรม Expenditure on

Code No training Training Number of the training

รวม 0.0097 0.0458 ** ** Total

45 การขายส่งและการขายปลีก (ยกเว้นการซ่อมยานยนต์ 0.0238 0.0843 0.1473 0.1572 Wholesale and retail trade (except of repair 

และจักรยานยนต์) of motor vehicles and motorcycles)

451 การขายยานยนต์ 0.0334 0.1066 0.1924 0.1919 Sale of motor vehicles

453 การขายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของยานยนต์ 0.0505 0.2508 ** ** Sale of motor vehicle parts and accessories

454 การขายจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 0.0412 0.1442 0.2294 0.2084 Sale, motorcycles, related parts and accessories

(ยกเว้นการบํารุงรักษา และซ่อมแซมจักรยานยนต์)  (except maintenance and repair of motorcycles)

46 การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) 0.0141 0.0710 ** ** Wholesale trade (except of motor vehicles 

and motorcycles)

461 การขายส่งโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 0.1251 ** ** ** Wholesale on a fee or contract basis

462 การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตว์มีชีวิต 0.0380 0.2431 0.2945 ** Wholesale of agricultural raw materials and live 

animals

463 การขายส่งอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ 0.0291 0.1380 0.2070 ** Wholesale of food, beverages and tobacco

464 การขายส่งของใช้ในครัวเรือน 0.0349 0.1639 ** ** Wholesale of household goods

465 การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ 0.0319 0.1571 0.2344 ** Wholesale of machinery, equipment and supplies

466 การขายส่งสินค้าเฉพาะประเภทอื่นๆ 0.0262 0.1426 ** 0.2789 Other specialized wholesale

469 การขายส่งสินค้าทั่วไป 0.0749 0.2843 ** ** Non-specialized wholesale trade

การจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านโลจิสติกส์ / Training on logistics

ประเภทธุรกิจ Category of business



ตาราง 10 ค่า c.v. ของจํานวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมและค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านโลจิสติกส์ จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย และประเภทธุรกิจ(ต่อ)
TABLE 10 c.v. OF NUMBER OF WORKERS ATTENDED THE LOGISTICS TRAINING AND THE EXPENDITURE BY FORM OF LEGAL ORGANIZATION AND CATEGORY OF BUSINESS (cont'd)

จํานวนบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการอบรม

รหัส ไม่มีการจัดอบรม มีการจัดอบรม ที่เข้ารับการอบรม Expenditure on

Code No training Training Number of the training

47 การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) 0.0161 0.0810 0.1439 ** Retail trade (except of motor vehicles and 

motorcycles)
471 ร้านขายปลีกสินค้าทั่วไป 0.0474 0.1534 0.2360 ** Retail sale in non-specialized stores

472 ร้านขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ 0.0639 ** ** ** Retail sale of food, beverages and tobacco in

 specialized stores

473 ร้านขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ 0.0407 0.1645 0.2562 ** Retail sale of automotive fuel in specialized 

stores

474 ร้านขายปลีกอุปกรณ์สารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสาร 0.0390 ** ** ** Retail sale of information and communications 

โทรคมนาคม equipment in specialized stores

475 ร้านขายปลีกอุปกรณ์อื่นๆ ชนิดใช้ในครัวเรือน 0.0244 0.1479 0.2377 0.2359 Retail sale of other household equipment in 

specialized stores

476 ร้านขายปลีกสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการ 0.0407 ** ** ** Retail sale of cultural and recreation goods in 

specialized stores

477 ร้านขายปลีกสินค้าประเภทอื่นๆ 0.0526 0.2596 ** ** Retail sale of other goods in specialized stores

หมายเหตุ : ** หมายถึง ค่า c.v. มีค่าสูง

Note : ** means this value is not acceptable

การจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านโลจิสติกส์ / Training on logistics

ประเภทธุรกิจ Category of business



ตาราง 11 คา c.v. ของจํานวนสถานประกอบการภาคการคาท่ีมีคนทํางานตั้งแต 16 คนขึ้นไป ท่ีมีการบริหารจัดการสินคาคงคลัง จําแนกตามระยะเวลาท่ีปริมาณสินคาคงคลังมีเพียงพอจําหนาย และประเภทธุรกิจ

TABLE 11 c.v. OF NUMBER  OF ESTABLISHMENTS WITH 16 PERSONS ENGAGED AND OVER WITH INVENTORY MANAGEMENT BY PERIOD OF INVENTORY FOR SALE AND CATEGORY 

     OF BUSINESS

ไมมีการบริหาร

รหัส จัดการคลังสินคา

Code No

รวม 0.0270 0.0389 0.0346 0.0909 0.1521 0.1192 Total

45 การขายสงและการขายปลีก (ยกเวน 0.0503 0.1142 0.0671 0.1788 ** 0.2574 Wholesale and retail trade 

การซอมยานยนตและจักรยานยนต) (except of repair of motor 

vehicles and motorcycles)

451 การขายยานยนต 0.0629 0.1557 0.0896 0.2835 ** ** Sale of motor vehicles

453 การขายชิ้นสวนและอุปกรณเสริมของยานยนต 0.1281 ** 0.1688 ** - ** Sale of motor vehicle parts and 

accessories

454 การขายจักรยานยนต ชิ้นสวนและ 0.0991 0.1656 0.1115 0.2649 - ** Sale, motorcycles, related parts 

อุปกรณเสริมที่เก่ียวของ (ยกเวน and accessories (except 

การบํารุงรักษา และซอมแซมจักรยานยนต) maintenance and repair of 

motorcycles)

46 การขายสง (ยกเวนยานยนตและจักรยานยนต) 0.0400 0.0563 0.0543 0.1334 0.2386 0.1729 Wholesale trade (except of motor  

vehicles and motorcycles)

461 การขายสงโดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง 0.2776 ** ** - - ** Wholesale on a fee or contract basis

462 การขายสงวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตวมีชีวิต 0.1187 0.1812 0.1702 ** ** ** Wholesale of agricultural raw 

materials and live animals

463 การขายสงอาหาร เคร่ืองดื่ม และยาสูบ 0.0814 0.0800 0.1677 ** ** ** Wholesale of food, beverages 

and tobacco

464 การขายสงของใชในครัวเรือน 0.1023 0.1778 0.1145 0.2885 ** ** Wholesale of household goods

465 การขายสงเคร่ืองจักร อุปกรณ 0.0966 0.1873 0.0973 0.2506 ** ** Wholesale of machinery, 

และเคร่ืองมือเคร่ืองใช equipment and supplies

ระยะเวลาที่ปริมาณสินคาคงคลังมีเพียงพอจําหนาย (วัน) / Period of inventory for sale (Days)

Category of businessประเภทธุรกิจ
 > 120<30 30-60 61-90 91-120



ตาราง 11 คา c.v. ของจํานวนสถานประกอบการภาคการคาท่ีมีคนทํางานตั้งแต 16 คนขึ้นไป ท่ีมีการบริหารจัดการสินคาคงคลัง จําแนกตามระยะเวลาท่ีปริมาณสินคาคงคลังมีเพียงพอจําหนาย และประเภทธุรกิจ (ตอ)

TABLE 11 c.v. OF NUMBER  OF ESTABLISHMENTS WITH 16 PERSONS ENGAGED AND OVER WITH INVENTORY MANAGEMENT BY PERIOD OF INVENTORY FOR SALE AND CATEGORY 

        OF BUSINESS (cont'd)

ไมมีการบริหาร

รหัส จัดการคลังสินคา

Code No

466 การขายสงสินคาเฉพาะประเภทอ่ืนๆ 0.0711 0.1240 0.1055 0.2375 ** ** Other specialized wholesale

469 การขายสงสินคาทั่วไป 0.2300 0.1527 0.2530 - - ** Non-specialized wholesale trade

47 การขายปลีก (ยกเวนยานยนตและจักรยานยนต) 0.0495 0.0606 0.0582 0.1653 0.2107 0.2106 Retail trade (except of motor 

vehicles and motorcycles)

471 รานขายปลีกสินคาทั่วไป 0.1263 0.1538 0.1120 ** ** ** Retail sale in non-specialized stores 

472 รานขายปลีกอาหาร เคร่ืองดื่ม และยาสูบ 0.1780 0.2522 ** - ** - Retail sale of food, beverages and

 tobacco in specialized stores

473 รานขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต 0.0992 0.0865 0.2512 ** ** - Retail sale of automotive fuel 

in specialized stores

474 รานขายปลีกอุปกรณสารสนเทศและ 0.2373 0.2505 0.1352 ** ** - Retail sale of information and

อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม  communications equipment 

in specialized stores

475 รานขายปลีกอุปกรณอ่ืนๆ ชนิดใชในครัวเรือน 0.0809 0.1264 0.0954 0.2438 ** 0.2632 Retail sale of other household 

equipment in specialized stores

476 รานขายปลีกสินคาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0.2214 0.2955 0.1939 ** ** - Retail sale of cultural and recreation 

 goods in specialized stores

477 รานขายปลีกสินคาประเภทอ่ืนๆ 0.1580 0.2330 0.2243 ** ** ** Retail sale of other goods in 

specialized stores

หมายเหตุ : ** หมายถึง คา c.v. มีคาสูง

Note : ** means this value is not acceptable

Category of businessประเภทธุรกิจ
<30 30-60

ระยะเวลาที่ปริมาณสินคาคงคลังมีเพียงพอจําหนาย (วัน) / Period of inventory for sale (Days)

61-90 91-120  > 120



ตาราง 12 คา c.v. ของจํานวนสถานประกอบการภาคการคาท่ีมีคนทํางานตั้งแต 16 คนขึ้นไป ท่ีมีปญหาขอรองเรียนในการดําเนินพิธีการศุลกากรนําเขาและสงออก จําแนกตามปญหาขอรองเรียน และประเภทธุรกิจ

TABLE 12 c.v. OF NUMBER OF ESTABLISHMENTS WITH 16 PERSONS ENGAGED AND OVER WITH COMPLAINTS TO PERFORM CUSTOMS BY ISSUE OF COMPLAINTS TO THE CUSTOMS AND CATEGORY 

       OF BUSINESS

จํานวนสถานประกอบการ

รหัส ที่มีปญหาขอรองเรียนในการดําเนิน ความลาชาในการดําเนินงาน ความซ้ําซอนของกระบวนการ ขอกฎหมาย/ระเบียบตาง ๆ ความโปรงใสของเจาหนาที่ อ่ืน ๆ

Code พิธีการศุลกากรนําเขาและสงออก Delays in operations Duplication of process Regulations Officer 's transparency Others

รวม 0.0468 0.0451 0.1040 0.0857 0.1642 0.2470 Total

45 การขายสงและการขายปลีก (ยกเวน 0.1523 0.1321 ** ** ** ** Wholesale and retail trade (except 

การซอมยานยนตและจักรยานยนต) of repair of motor vehicles and 

motorcycles)

451 การขายยานยนต 0.2564 0.1168 ** ** - - Sale of motor vehicles

453 การขายชิ้นสวนและอุปกรณเสริมของยานยนต 0.2235 0.2594 ** ** ** ** Sale of motor vehicle parts and 

accessories

454 การขายจักรยานยนต ชิ้นสวนและอุปกรณเสริม 0.0000 ** 0.0000 ** - - Sale, motorcycles, related parts and 

ที่เก่ียวของ (ยกเวนการบํารุงรักษา และซอมแซม accessories (except maintenance and

จักรยานยนต)  repair of motorcycles)

46 การขายสง (ยกเวนยานยนตและจักรยานยนต) 0.0593 0.0583 0.1353 0.1017 0.2188 0.2825 Wholesale trade (except of motor 

vehicles and motorcycles)

461 การขายสงโดยไดรับคาตอบแทนหรือตาม 0.0000 ** ** ** - - Wholesale on a fee or contract basis

สัญญาจาง

462 การขายสงวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตวมีชีวิต ** 0.2869 ** ** ** - Wholesale of agricultural raw materials 

and live animals

463 การขายสงอาหาร เคร่ืองดื่ม และยาสูบ 0.0906 0.1848 0.2779 0.1584 ** - Wholesale of food, beverages and 

tobacco

464 การขายสงของใชในครัวเรือน 0.1149 0.1031 ** 0.2134 ** ** Wholesale of household goods

465 การขายสงเคร่ืองจักร อุปกรณ และเคร่ืองมือ 0.1122 0.1006 0.2330 0.1703 ** ** Wholesale of machinery, equipment 

เคร่ืองใช and supplies

466 การขายสงสินคาเฉพาะประเภทอ่ืนๆ 0.1385 0.1035 ** 0.2250 ** ** Other specialized wholesale

469 การขายสงสินคาทั่วไป 0.0000 ** 0.0000 ** ** - Non-specialized wholesale trade

ปญหาขอรองเรียนในการดําเนินพิธีการศุลกากร / Issue of complaints to the customs

Category of businessประเภทธุรกิจ



ตาราง 12 คา c.v. ของจํานวนสถานประกอบการภาคการคาท่ีมีคนทํางานตั้งแต 16 คนขึ้นไป ท่ีมีปญหาขอรองเรียนในการดําเนินพิธีการศุลกากรนําเขาและสงออก จําแนกตามปญหาขอรองเรียน และประเภทธุรกิจ (ตอ)

TABLE 12 c.v. OF NUMBER OF ESTABLISHMENTS WITH 16 PERSONS ENGAGED AND OVER WITH COMPLAINTS TO PERFORM CUSTOMS BY ISSUE OF COMPLAINTS TO THE CUSTOMS AND CATEGORY 

      OF BUSINESS (cont'd)

จํานวนสถานประกอบการ

รหัส ที่มีปญหาขอรองเรียนในการดําเนิน ความลาชาในการดําเนินงาน ความซ้ําซอนของกระบวนการ ขอกฎหมาย/ระเบียบตาง ๆ ความโปรงใสของเจาหนาที่ อ่ืน ๆ

Code พิธีการศุลกากรนําเขาและสงออก Delays in operations Duplication of process Regulations Officer 's transparency Others

47 การขายปลีก (ยกเวนยานยนตและ 0.0822 0.0807 0.1720 0.1850 0.2582 ** Retail trade (except of motor 

จักรยานยนต) vehicles and motorcycles)

471 รานขายปลีกสินคาทั่วไป 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 - Retail sale in non-specialized stores

472 รานขายปลีกอาหาร เคร่ืองดื่ม และยาสูบ ** 0.0000 ** ** - - Retail sale of food, beverages and

 tobacco in specialized stores

473 รานขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต ** 0.2946 ** ** - - Retail sale of automotive fuel in

 specialized stores

474 รานขายปลีกอุปกรณสารสนเทศและอุปกรณ 0.2634 0.1408 ** ** ** - Retail sale of information and 

สื่อสารโทรคมนาคม communications equipment in 

specialized stores

475 รานขายปลีกอุปกรณอ่ืนๆ ชนิดใชในครัวเรือน 0.0874 0.1584 ** ** ** ** Retail sale of other household 

equipment in specialized stores

476 รานขายปลีกสินคาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0.0000 0.0000 ** ** ** - Retail sale of cultural and recreation 

goods in specialized stores

477 รานขายปลีกสินคาประเภทอ่ืนๆ 0.2047 ** 0.2586 ** 0.0000 ** Retail sale of other goods in 

specialized stores

หมายเหตุ : ** หมายถึง คา c.v. มีคาสูง

Note : ** means this value is not acceptable

ปญหาขอรองเรียนในการดําเนินพิธีการศุลกากร / Issue of complaints to the customs

ประเภทธุรกิจ Category of business



ภาคผนวก ข 
คํานิยาม 

 
แนวคิด และคาํนิยาม 
 บทนิยามมีความสําคัญมากสําหรับผู้ปฏิบัติงาน เพราะคํานิยามน้ันเป็นความหมายของศัพท์ต่าง ๆ ที่
ใช้ในข้อถามของแบบสอบถามนี้ ถ้าผู้ปฏิบัติงานเข้าใจคํานิยามหรือความหมายของศัพท์นี้ จะเข้าใจความหมาย
ของข้อถามได้และสามารถบันทึกแบบสอบถามนี้ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนอธิบายให้ผู้ตอบสัมภาษณ์เข้าใจได้
อย่างถูกต้องด้วย ดังนั้นจึงควรศึกษาและทําความเข้าใจกับคํานิยามน้ีให้ชัดเจนก่อนปฏิบัติงาน 
 
1.  โลจิสติกส์ 

หมายถึง กระบวนการทํางานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การดําเนินการ และการควบคุมการ
ทํางานขององค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องให้เกิดการเคลื่อนย้าย 
การจัดเก็บ การรวบรวม การกระจายสินค้า วัตถุดิบ ช้ินส่วนประกอบ และการบริการให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุด โดยคํานึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสําคัญ ซึ่งกิจกรรมด้านโลจิสติกส์
ที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถของธุรกิจในการส่งมอบสินค้าและบริการ ประกอบด้วยกิจกรรมพื้นฐาน ดังนี้ 

- การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ 
- การขนส่ง 
- การวางแผนการผลิต    
- การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง 
- การบริหารจัดการคลังสินค้า 
- การหีบห่อ และบรรจุภัณฑ์ 
- การจัดการสินค้ารับคืนและการจัดส่งสินค้าย้อนกลับ 
- การจัดการข้อมูลข่าวสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานโลจิสติกส์ 

 
2.  หน่วยแจงนับ 

หมายถึง สถานประกอบการตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อสถานประกอบการตัวอย่าง 
 
3.  สถานประกอบการ 

หมายถึง สถานที่หรือส่วนของสถานที่ ที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอยู่ในที่ต้ังที่
แน่นอน ไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะดําเนินงานโดยบุคคลที่เป็นเจ้าของ หรือควบคุมกิจการโดยนิติบุคคลก็ตาม 

การนับจํานวนสถานประกอบการพิจารณาดังนี้ 
 1) กรณีที่สถานประกอบการมีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากกว่า 1 ประเภท ในสถาน

ที่ต้ังแห่งเดียวกัน เช่น ขายส่งและขายปลีกเสื้อผ้าสําเร็จรูป โดยดําเนินการอยู่ในสถานที่ต้ังแห่งเดียวกัน และ
การดําเนินกิจการของแต่ละประเภทมีระบบบัญชีฯ แยกจากกันโดยสามารถแยกจํานวนคนทํางานออกจากกัน
ได้โดยเด็ดขาด ให้นับกิจการแต่ละประเภทเป็นแต่ละสถานประกอบการ แต่ถ้าไม่สามารถแยกบัญชีฯ ได้ให้นับ
รวมเป็นหนึ่งสถานประกอบการ 



 

 

 2) กรณีที่สถานประกอบการมีสถานที่ดําเนินกิจการหลายแห่งต้ังอยู่ในสถานที่ต่างกัน ให้นับแต่
ละแห่งเป็นหนึ่งสถานประกอบการ 
 
4.  กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

การสํารวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2556 กําหนดขอบข่าย          
การปฏิบัติงานตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (Thailand Standard 
Industrial Classification : TSIC - 2009) ดังนี้ 
 หมวดย่อย  45  การขายสง่และการขายปลีก (ยกเว้นการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์) 
 กิจกรรม  45101 การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และ   

รถขนาดเล็กที่คล้ายกัน 
 กิจกรรม  45102 การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอ่ืน ๆ 
 กิจกรรม  45103 การขายยานยนต์เก่าชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และ    

รถขนาดเล็กที่คล้ายกัน 
 กิจกรรม  45104 การขายยานยนต์เก่าชนิดรถบรรทกุและยานยนต์หนักอ่ืน ๆ  
 กิจกรรม  45301 การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์  
 กิจกรรม  45302 การขายปลีกช้ินส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์ 
 กิจกรรม  45303 การขายส่งและปลีกช้ินส่วนและอุปกรณ์เสริมเก่าของยานยนต์  
 กิจกรรม  45401 การขายจักรยานยนต์  
 กิจกรรม  45402 การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของจักรยานยนต์  
 กิจกรรม  45403 การขายปลีกช้ินส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของจักรยานยนต์  
 กิจกรรม  45404 การขายส่งและปลีกช้ินส่วนและอุปกรณ์เสริมเก่าของจักรยานยนต์ 
 หมวดย่อย  46   การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) 
 กิจกรรม  46101 การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตว์มีชีวิต โดยได้รับค่าตอบแทน

หรือตามสัญญาจ้าง 
 กิจกรรม  46102 การขายส่งอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตาม

สัญญาจ้าง 
 กิจกรรม  46103 การขายส่งสิ่งทอ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนัง และของใช้ในครัวเรือน โดย

ได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 
 กิจกรรม  46104 การขายส่งคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง  
 กิจกรรม  46105 การขายส่งเครื่องจักรอุตสาหกรรม โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญา

จ้าง 
 กิจกรรม  46106 การขายส่งเชื้อเพลิง สินแร่ และโลหะ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตาม

สัญญาจ้าง 
 กิจกรรม  46107 การขายส่งวัสดุก่อสร้าง เครื่องโลหะ และอุปกรณ์ระบบท่อ โดยได้รับ

ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 
 กิจกรรม  46108 การขายส่งสินค้าเฉพาะอย่างอื่น ๆ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญา

จ้าง 



 

 

 กิจกรรม  46109 การขายส่งสินค้าทั่วไป โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 
 กิจกรรม  46201 การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่น ๆ 
 กิจกรรม  46202 การขายส่งพืชน้ํามันที่ใช้ในการผลิตน้ํามันพืช  
 กิจกรรม  46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป  
 กิจกรรม  46204 การขายส่งสัตว์มีชีวิต 
 กิจกรรม  46205 การขายส่งดอกไม้ ต้นไม้ และเมล็ดพันธ์ุพืช 
 กิจกรรม  46206 การขายส่งอาหารปศสุัตว์ 
 กิจกรรม  46209 การขายส่งวัตถุดิบอ่ืน ๆ ทางการเกษตร   
 กิจกรรม  46311 การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 
 กิจกรรม  46312 การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา 
 กิจกรรม  46313 การขายส่งผักและผลไม้ 
 กิจกรรม  46314 การขายส่งผลิตภัณฑ์นม 
 กิจกรรม  46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงสีข้าว  
 กิจกรรม  46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบ ไข่ น้ํามันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค 
 กิจกรรม  46317 การขายส่งน้ําตาล ช็อกโกแลต ลูกกวาด และขนมที่ทําจากน้ําตาล 
 กิจกรรม  46318 การขายส่งกาแฟ ชา โกโก้ 
 กิจกรรม  46319 การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ  
 กิจกรรม  46321 การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  
 กิจกรรม  46322 การขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์  
 กิจกรรม  46323 การขายส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
 กิจกรรม  46411 การขายส่งด้ายและผ้า 
 กิจกรรม  46412 การขายส่งของใช้ในครัวเรือนที่ทําจากสิ่งทอ  
 กิจกรรม  46413 การขายส่งอุปกรณ์ตัดเย็บ  
 กิจกรรม  46414 การขายส่งเสื้อผ้า 
 กิจกรรม  46415 การขายส่งรองเท้า 
 กิจกรรม  46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน (ยกเว้น

อุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับให้แสงสว่าง) 
 กิจกรรม  46422 การขายส่งอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับให้แสงสว่าง 
 กิจกรรม  46431 การขายส่งหนังสือ หนังสือพิมพ์ และเครื่องเขียน  
 กิจกรรม  46432 การขายส่งสื่อบันทึกภาพและเสียงที่บันทึกข้อมูลแล้ว 
 กิจกรรม  46433 การขายส่งเครื่องกีฬา  
 กิจกรรม  46434 การขายส่งเกมและของเล่น 
 กิจกรรม  46439 การขายส่งสินค้าอ่ืน ๆ ด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 กิจกรรม  46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชกรรมและทางการแพทย์  
 กิจกรรม  46442 การขายส่งเครื่องหอม 
 กิจกรรม  46443 การขายส่งเครื่องสําอางและเครื่องประทินโฉม 
 กิจกรรม  46491 การขายส่งอุปกรณ์ถ่ายภาพและทัศนศาสตร์  
 กิจกรรม  46492 การขายส่งนาฬิกา เครื่องประดบัเพชรพลอย  



 

 

 กิจกรรม  46493 การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้สําหรับการเดินทาง 
 กิจกรรม  46494 การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน 
 กิจกรรม  46495 การขายส่งเครื่องดินเผา เครื่องแก้ว และเครื่องครัว  
 กิจกรรม  46499 การขายส่งของใช้ในครัวเรือนอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
 กิจกรรม  46510 การขายส่งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และซอฟต์แวร์  
 กิจกรรม  46521 การขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
 กิจกรรม  46522 การขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์โทรคมนาคม 
 กิจกรรม  46530 การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องใช้ทางการเกษตร 
 กิจกรรม  46591 การขายส่งอุปกรณ์การขนส่ง (ยกเว้น ยานยนต์ จักรยานยนต์ และ

รถจักรยาน)  
 กิจกรรม  46592 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์งานวิศวกรรมโยธา งานเหมืองแร่ และ

งานก่อสร้าง 
 กิจกรรม  46593 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ชนิดใช้ในงานอุตสาหกรรม 
 กิจกรรม  46594 การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในสํานักงาน 
 กิจกรรม  46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
 กิจกรรม  46611 การขายส่งเชื้อเพลิงแข็ง  
 กิจกรรม  46612 การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว  
 กิจกรรม  46613 การขายส่งเชื้อเพลิงก๊าซ 
 กิจกรรม  46614 การขายส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม  
 กิจกรรม  46621 การขายส่งสินแร่เหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก  
 กิจกรรม  46622 การขายส่งเหล็ก เหล็กกล้า และโลหะที่ไม่ใช่เหล็กขั้นมูลฐาน 
 กิจกรรม  46631 การขายส่งอิฐ หิน ปูน ทราย และผลิตภัณฑ์คอนกรีต  
 กิจกรรม  46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น  
 กิจกรรม  46633 การขายส่งสี น้ํามันชักเงา และแลกเกอร์  
 กิจกรรม  46634 การขายส่งอุปกรณ์ระบบท่อและเครื่องสุขภัณฑ์   
 กิจกรรม  46639 การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ  
 กิจกรรม  46691 การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม  
 กิจกรรม  46692 การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร  
 กิจกรรม  46693 การขายส่งยางพาราและพลาสติกขั้นต้น 
 กิจกรรม  46694 การขายส่งบรรจุภัณฑ์ชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม 
 กิจกรรม  46695 การขายส่งของเสียและเศษวัสดุที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ 
 กิจกรรม  46699 การขายส่งผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
 กิจกรรม  46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป 
 หมวดย่อย  47  การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) 
 กิจกรรม  47111 ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
 กิจกรรม  47112 ดิสเคาท์สโตร์/ซุปเปอร์เซ็นเตอร์/ไฮเปอร์มาร์เก็ต  
 กิจกรรม  47113 ร้านสะดวกซื้อ/มินิมาร์ท 
 กิจกรรม  47114 ร้านขายของชํา 



 

 

 กิจกรรม  47190 ร้านขายปลีกสินค้าทั่วไปอ่ืน ๆ  
 กิจกรรม  47211 ร้านขายปลีกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์  
 กิจกรรม  47212 ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  
 กิจกรรม  47213 ร้านขายปลีกผักและผลไม้  
 กิจกรรม  47214 ร้านขายปลีกข้าว 
 กิจกรรม  47215 ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์ขนมอบ 
 กิจกรรม  47219 ร้านขายปลีกอาหารอื่น ๆ  
 กิจกรรม  47221 ร้านขายปลีกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
 กิจกรรม  47222 ร้านขายปลีกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์  
 กิจกรรม  47230 ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
 กิจกรรม  47300 ร้านขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์  
 กิจกรรม  47411 ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
 กิจกรรม  47412 ร้านขายปลีกเครื่องเล่นวีดิโอเกมและซอฟต์แวร์สําเร็จรูป 
 กิจกรรม  47413 ร้านขายปลีกอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม 
 กิจกรรม  47420 ร้านขายปลีกอุปกรณ์ภาพและเสียง 
 กิจกรรม  47511 ร้านขายปลีกผ้า 
 กิจกรรม  47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครวัเรือนที่ทําจากผ้า 
 กิจกรรม  47513 ร้านขายปลีกอุปกรณ์ตัดเย็บ 
 กิจกรรม  47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ 
 กิจกรรม  47522 ร้านขายปลีกสี น้ํามันชักเงา และแลกเกอร์ 
 กิจกรรม  47523 ร้านขายปลีกอุปกรณ์ระบบท่อและเครื่องสุขภัณฑ์ 
 กิจกรรม  47524 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ  
 กิจกรรม  47525 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างหลายชนิด รวมถึงวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ

ชนิดนําไปใช้ทํางานได้ด้วยตัวเอง  
 กิจกรรม  47530 ร้านขายปลีกพรม สิ่งปูพ้ืน วัสดุปิดผนังและปูพ้ืน 
 กิจกรรม  47591 ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน  
 กิจกรรม  47592 ร้านขายปลีกเครื่องดินเผา เครื่องแก้ว และเครื่องครัว 
 กิจกรรม  47593 ร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับให้แสงสว่าง 
 กิจกรรม  47594 ร้านขายปลีกเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
 กิจกรรม  47595 ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ในครัวเรือน 
 กิจกรรม  47599 ร้านขายปลีกของใช้อ่ืน ๆ ในครัวเรือน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
 กิจกรรม  47611 ร้านขายปลีกหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร  
 กิจกรรม  47612 ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สํานักงาน  
 กิจกรรม  47620 ร้านขายปลีกสื่อบันทึกเสียงและภาพ 
 กิจกรรม  47630 ร้านขายปลีกเครื่องกีฬา 
 กิจกรรม  47640 ร้านขายปลกีเกมและของเล่น 
 กิจกรรม  47691 ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนไทยและของที่ระลึก 



 

 

 กิจกรรม  47699 ร้านขายปลีกสินค้าอ่ืน ๆ ด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อ่ืน 

 กิจกรรม  47711 ร้านขายปลีกเสื้อผ้า  
 กิจกรรม  47712 ร้านขายปลีกรองเท้า  
 กิจกรรม  47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง 
 กิจกรรม  47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์  
 กิจกรรม  47722 ร้านขายปลีกเครื่องหอม 
 กิจกรรม  47723 ร้านขายปลีกเครื่องสําอางและเครื่องประทนิโฉม 
 กิจกรรม  47731 ร้านขายปลีกนาฬิกา แว่นตา และอุปกรณ์ถ่ายภาพ  
 กิจกรรม  47732 ร้านขายปลีกเครื่องประดับเพชรพลอย 
 กิจกรรม  47733 ร้านขายปลีกดอกไม้ ต้นไม้ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  
 กิจกรรม  47734 ร้านขายปลีกสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  
 กิจกรรม  47735 ร้านขายปลีกก๊าซบรรจุถัง ถ่านไม้ และเชื้อเพลิงอื่น ๆ สําหรับใช้ใน

ครัวเรือน 
 กิจกรรม  47739 ร้านขายปลีกสินค้าใหม่อ่ืน ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน  
 กิจกรรม  47741 ร้านขายปลีกโบราณวัตถุ 
 กิจกรรม  47742 ร้านขายปลีกเสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องหนัง ที่ใช้แล้ว 
 กิจกรรม  47743 ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ใช้แล้ว 
 กิจกรรม  47744 ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือนที่ใช้

แล้ว 
 กิจกรรม  47745 ร้านขายปลีกหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร ที่ใช้แล้ว 
 กิจกรรม  47749 ร้านขายปลีกสินค้าใช้แล้วอ่ืน ๆ 
 
5.  คาบเวลาอ้างอิง 

หมายถึง คาบเวลาของข้อมูลที่ต้องการตามงวดบัญชีประจําปี 2555 ซึ่งโดยปกติจะเป็นคาบเวลา
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2555 

 
6.  รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย 

1) ส่วนบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่เป็นนิติบุคคล 
 หมายถึง สถานประกอบการที่มีเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา คนเดียวหรือหลายคนรวมกัน และให้
หมายรวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลด้วย 

2) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด 
 หมายถึง สถานประกอบการที่จัดต้ังขึ้นโดยมีบุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปรวมทุนกันเพื่อประกอบการ 
และมีความรับผิดชอบร่วมกัน โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 

3) บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) 
 บริษัทจํากัด หมายถึง สถานประกอบการที่จัดต้ังขึ้นโดยผู้ริเริ่มคณะหนึ่ง และได้จดทะเบียน

ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีผู้ริเริ่มก่อการอย่างน้อย 7 คนขึ้นไป 



 

 

 บริษัทจํากัด (มหาชน) หมายถึง สถานประกอบการที่จัดต้ังขึ้นโดยการจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท 
การควบบริษัท หรือการแปรสภาพบริษัท และวัตถุประสงค์ที่จะขายหุ้นต่อประชาชน โดยมีผู้ริเริ่มดําเนินการ
ต้ังแต่ 15 คนขึ้นไป 

4) การจัดต้ังในรูปแบบอื่น ๆ  
หมายถึง สถานประกอบการที่จัดต้ังในรูปแบบอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวแล้วข้างต้น เช่น 

สโมสร สมาคม มูลนิธิ ร้านค้าสาธิต กลุ่มแม่บ้าน เป็นต้น 
 
7.  คนทํางาน 

หมายถึง ผู้ที่ทํางานในสถานประกอบการหรือทํางานให้กับสถานประกอบการ ทั้งนี้ให้รวมเจ้าของหรือ
หุ้นส่วนที่ทํางานให้กับสถานประกอบการ ผู้ช่วยธุรกิจของครัวเรือน คนทํางานของสถานประกอบการที่ไป
ประจําปฏิบัติงานนอกสถานที่ เช่น พนักงานขาย เจ้าหน้าที่ติดต้ังซ่อมแซมและบํารุง เป็นต้น 
 ไม่นับรวมคนทํางาน ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่ได้รับเบี้ยประชุมเป็นครั้งคราว 
(2) คนทํางานของสถานประกอบการอื่นที่มาปฏิบัติงานประจําที่สถานประกอบการแห่งนี้ 
(3) คนทํางานที่รับงานไปทําที่บ้าน 
(4) คนที่สถานประกอบการจ้างมาทํางานเฉพาะอย่างเป็นครั้งคราว เช่น กรรมกรที่จ้างมาขน

ของ พนักงานเดินตลาด หรือตัวแทนขายที่ไม่มีเงินเดือนประจํา 
(5) คนทํางานที่ลางานเป็นระยะเวลานาน เช่น ลาไปรับราชการทหาร 

คนทํางานประกอบด้วย 
1)  คนทํางานโดยไม่ได้รับค่าจ้างเงินเดือน  

หมายถึง เจ้าของกิจการ/หุ้นส่วนหรือสมาชิกในครอบครัวที่ทํางานให้กับสถาน
ประกอบการ ผู้ที่มาฝึกงานหรือผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ซึ่งมีจํานวนชั่วโมงทํางานไม่ตํ่ากว่าสัปดาห์
ละ 20 ช่ัวโมง โดยเจ้าของหรือผู้ประกอบการอาจให้เงิน อาหาร เครื่องนุ่งห่ม หรือช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างอื่น ๆ 
แต่ไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องการจ่ายค่าแรงให้ตามกฎหมาย 

2)  พนักงานประจํา  
หมายถึง พนักงานหรือลูกจ้างทุกระดับตําแหน่งที่สถานประกอบการจ้างให้ทํางานเป็น

ประจําและเต็มเวลา โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง สวัสดิการและประโยชน์เก้ือกูลต่าง ๆ เป็นการตอบแทน
การทํางาน พนักงานประจําแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

(1)  พนักงานหรือลูกจ้างรายเดือน หมายถึง พนักงานหรือลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตอบแทน
เป็นรายเดือน 

(2)  พนักงานหรือลูกจ้างรายวัน หมายถึง พนักงานหรือลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตอบแทน
เป็นรายวัน รายสัปดาห์  
 
8.  ค่าตอบแทนแรงงาน 

1) ค่าจ้างหรือเงินเดือน 
หมายถึง เงินที่นายจ้างหรือสถานประกอบการจ่ายให้ลูกจ้าง ในระหว่างเดือนมกราคม -     

เดือนธันวาคม 2555 (ก่อนหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนที่ลูกจ้างต้อง
จ่ายค่าประกันชีวิต และรายจ่ายอ่ืน ๆ ของลูกจ้าง) ตามข้อตกลงการจ้างแรงงาน โดยอาจจ่ายตามเง่ือนไขของ



 

 

ระยะเวลาหรือจ่ายตามปริมาณงาน ทั้งนี้ไม่รวมค่าล่วงเวลา โบนัส เงินรางวัลพิเศษ เงินเพิ่มช่วยค่าครองชีพ  
ค่านายหน้า สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ 

2) ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินรางวัลพิเศษ เงินเพิ่มค่าครองชีพ ค่านายหน้า 
หมายถึง เงินนอกเหนือจากค่าจ้าง เงินเดือน ที่สถานประกอบการจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็น

ค่าตอบแทนในการทํางาน  
3) สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ 

หมายถึง ผลประโยชน์ตอบแทนแรงงานที่นายจ้างหรือสถานประกอบการจ่าย หรือบริการให้แก่
ลูกจ้าง ได้แก่ ค่าตอบแทนแรงงานที่จ่ายเป็นสิ่งของ และสวัสดิการที่นายจ้างจัดหาหรือบริการลูกจ้าง เช่น 
อาหาร เครื่องดื่ม บ้านพัก คนงาน ค่าเช่าบ้าน ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่ารักษาพยาบาล บริการดูแลบุตร 
พาหนะรับส่งมาทํางาน บันเทิงหรือนันทนาการต่าง ๆ ที่จัดให้ลูกจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ไม่รวมเสื้อผ้า เครื่องแบบที่
ใช้เฉพาะในการปฏิบัติงาน (ค่าเสื้อผ้า เครื่องแบบ ที่ใช้เฉพาะในการปฏิบัติงาน ถือเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ของ
สถานประกอบการ) 

4) เงินที่สถานประกอบการจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อการประกันสังคม ฯลฯ 
หมายถึง เงินที่สถานประกอบการจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อการประกันสังคมของทั้งรัฐบาลและ

เอกชน เพื่อมิให้ลูกจ้างได้รับความเดือดร้อนเมื่อต้องขาดรายได้ไปบางส่วนหรือทั้งหมด อันเนื่องมาจากการ
เจ็บป่วยหรือประสบอันตรายทั้งในและนอกเวลาทํางาน การคลอดบุตร ทุพพลภาพ การว่างงาน ชราภาพ และ
เสียชีวิต เงินดังกล่าว เช่น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น 

 
9.  ระดับการศึกษา 

1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาหรือวิชาชีพที่เรียนต่อจากระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้นหรือเทียบเท่า โดยมีหลักสูตรไม่เกิน 3 ปี 
2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา 

หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
3) ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 

หมายถึง บุคคลที่สําเร็จการศึกษา โดยได้รับวุฒิบัตรประกาศนียบัตรระดับปริญญาตรี โท หรือ 
เอก 

 
10.  กลุ่มงานด้านโลจิสติกส์ 

1) งานจัดซื้อ เป็นงานที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ การจัดหาคู่ค้าใหม่ ๆ การต่อรองกับคู่ค้า 
และบางตําแหน่งต้องทําหน้าที่เป็นหัวหน้าและอบรมพนักงานจัดซื้อด้วย การดูแลจัดหาวัตถุดิบ ช้ินส่วนและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ การพิจารณาอนุมัติใบสั่งซื้อ การดูแลข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล ทําหน้าที่เสมือน           
ผู้ประสานงานระหว่างวิศวกรการผลิต และฝ่ายโรงงานในการตรวจนับสินค้าคงคลัง ได้แก่ ตําแหน่งพนักงาน
จัดซื้อ ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 

2) งานจัดส่ง เป็นกลุ่มงานที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบหรือสินค้าต้ังแต่จุดเริ่มต้น
ไปยังจุดที่มีการบริโภค หรือการส่งคืนสินค้าผิดปกติกลับมายังคลังสินค้า รวมถึงการขนย้ายสินค้าเพื่อนําไปยัง
จุดที่จะทําลาย 



 

 

3) งานคลังสินค้า เป็นงานที่มีลักษณะงานเก็บบันทึกเกี่ยวกับสินค้าที่ผลิตและวัสดุที่ใช้ในการผลิต 
ควบคุมการรับ จัดส่ง และการจ่ายสินค้า บันทึกเกี่ยวกับงานพัสดุและสินค้าคงคลัง ช่ังน้ําหนักสินค้าที่ได้รับ 
สินค้าที่นําไปเพื่อการผลิตหรือจัดส่ง ตรวจทานการออกสินค้า รวบรวมรายการสินค้าและวัสดุเพื่อดําเนินการ
จัดเก็บ รวมทั้งประเมินความต้องการและจัดทําความต้องการในการใช้วัสดุใหม่ 
 
11.  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ 

1) ซอฟต์แวร์ด้านโลจิสติกส์ 
1.1) ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การโดยรวม (Enterprise Resource Planning : 

ERP) หมายถึง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงปฏิบัติการที่รวบรวมสารสนเทศมาจากหลายหน้าที่งานของ
บริษัท เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายบัญชี เข้าด้วยกัน ระบบสามารถใช้จัดการสินค้าคงคลัง สร้างคําสั่งซื้อ 
วางแผนตารางการผลิต จัดตารางจัดส่งสินค้าสําเร็จรูป และสารสนเทศอื่น ๆ ทั่วทั้งองค์กร ปัจจุบันระบบ ERP 
พัฒนาอยู่ในรูปแบบซอฟต์แวร์สําเร็จรูปที่รู้จักกันดี ได้แก่ SAP, Oracle, Intuitive, ECONs 

1.2) ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange 
System : EDI) คือ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการรับส่งเอกสารธุรกิจระหว่างหน่วยงานต้ังแต่ 2 หน่วยงาน
ขึ้นไปที่มีมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับร่วมกันโดยผ่านเครือข่ายสื่อสาร เช่น สายโทรศัพท์ สัญญาณดาวเทียม เป็น
ต้น หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การใช้สื่อ หรือรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือเอกสารธุรกิจ 
เช่น ใบสั่งซื้อสินค้า บัญชีราคาสินค้า ใบส่งของ รายงาน ฯลฯ ภายใต้มาตรฐานที่กําหนดไว้ 

1.3) ระบบการจัดการการขนส่ง (Transportation Management System : TMS) 
คือ โปรแกรมที่ใช้ในการบริหารธุรกิจขนส่ง โดยช่วยในการจัดการระบบงาน และเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิคส์ อีกทั้งครอบคลุมระบบงานต่าง ๆ ในธุรกิจขนส่ง ต้ังแต่การรับสินค้าจากลูกค้า รายละเอียดของ
ผู้ส่ง-ผู้รับสินค้า การคุมรถและพนักงานประจํารถ การกระจายสินค้าและการวางบิล ประวัติของรถและ
ระบบงานซ่อมบํารุง รวมถึงฟังก์ช่ันการออกรายงานต่าง ๆ ระบบ TMS จะติดตามการจัดส่ง การชําระค่า
เดินทาง และประสิทธิภาพของผู้ส่ง  

1.4) ระบบการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System : WMS)      
ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าและการบริหารสต็อกให้เป็นโดยอัตโนมัติ มีความถูก
ต้อง รวดเร็วและแม่นยํามากขึ้น สามารถดําเนินการผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยไม่จําเป็นต้องอาศัยงานที่ใช้
กระดาษ (Paperless) ระบบการจัดการคลังสินค้ามีความสามารถที่ช่วยแก้ไขปัญหาโลจิสติกส์ ดังนี้ 

   -  การรับสินค้า (Receiving) ระบบสามารถจองพื้นที่ว่างหรือจองพื้นที่ไว้ล่วงหน้า 
เพื่อช่วยในการวางแผนการจัดการในคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การรับสินค้าโดยไม่มีการวางแผน    
การจัดเก็บ จะมีผลทําให้ต้นทุนของกิจการมากขึ้น เพราะต้องเสียเวลาในการค้นหาสินค้านั้น ๆ  

   -  การจัดเก็บ (Put Away) ระบบสามารถแนะนําตําแหน่งที่เหมาะสมในการจัดเก็บ 
และมีการยืนยันตําแหน่งที่จัดเก็บได้อย่างถูกต้อง โปรแกรม WMS ในส่วนของการจัดเก็บ สามารถทํางาน
ร่วมกับ ERP และบาร์โค้ดสแกนเนอร์ เพื่อทําให้ทราบตําแหน่งที่แม่นยํา และชัดเจน 

   -  การหยิบสินค้า (Picking) ระบบจะช่วยหาตําแหน่งของสินค้าที่มีการจัดเก็บไว้ได้
อย่างง่าย ทําให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถหยิบสินค้าได้ถูกต้องและรวดเร็ว 

2)  ฮาร์ดแวร์ด้านโลจิสติกส์ 
2.1) ระบบ Barcode คือ สัญลักษณ์รหัสแท่งที่ใช้แทนข้อมูลตัวเลข มีลักษณะเป็นแถบ     

มีความหนาบางแตกต่างกันขึ้นอยู่กับตัวเลขที่กํากับอยู่ข้างล่าง การอ่านข้อมูลอาศัยหลักการสะท้อนแสง เพื่อ



 

 

อ่านข้อมูลเข้าเก็บในคอมพิวเตอร์โดยตรง ไม่ต้องผ่านการกดปุ่มที่แป้นพิมพ์ การนําเข้าข้อมูลจากรหัสแถบของ
สินค้าเป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็ว และความน่าเชื่อถือสูง 

2.2) ระบบกําหนดพิกัดที่ต้ังดาวเทียม (Global Positioning System : GPS) คือ ระบบ
บอกตําแหน่งบนพื้นผิวโลก โดยอาศัยการคํานวณจากความถี่สัญญาณนาฬิกาที่ส่งมาจากดาวเทียมที่โคจรอยู่
รอบโลกซึ่งทราบตําแหน่ง ทําให้ระบบนี้สามารถบอกตําแหน่ง ณ จุดที่สามารถรับสัญญาณได้ทั่วโลก โดย
เครื่องรับสัญญาณจีพีเอสรุ่นใหม่ ๆ จะสามารถคํานวณความเร็วและทิศทางนํามาใช้ร่วมกับโปรแกรมแผนที่ 
เพื่อใช้ในการนําทางได้ 

2.3) รหัสบ่งชี้โดยใช้ความถี่ของคลื่นวิทยุ (Radio Frequency Identification : RFID) 
เป็นวิธีการในการเก็บข้อมูลหรือระบุข้อมูลแบบอัตโนมัติ โดยทํางานผ่านการรับสัญญาณจากแท็กเข้าสู่ตัวส่ง
สัญญาณ ผ่านทางคลื่นวิทยุ แท็กของอาร์เอฟไอดีโดยปกติจะมีขนาดเล็กซึ่งสามารถติดต้ังเข้ากับผลิตภัณฑ์
สินค้า สัตว์ บุคคลได้ ซึ่งเมื่อตัวส่งสัญญาณส่งคลื่นวิทยุไป และพบเจอแท็กนี้ สัญญาณจะถูกส่งกลับพร้อมกับ
ข้อมูลที่เก็บไว้ในแท็ก โดยตัวส่งสัญญาณนี้เองยังสามารถบันทึกข้อมูลลงในแท็กได้ 
 




