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1. แผนการสุมตัวอยาง 

 แผนการสุมตัวอยางที่ใชเปนแบบ Stratified Sampling โดยมีหมูใหญตามการจัดประเภทมาตรฐาน

อุตสาหกรรมประเทศไทย ป 2552 (Thailand Standard Industrial Classification: TSIC 2009) เปน     

สตราตัม สถานประกอบการเปนหนวยตัวอยาง  

  

1.1 การจัดสตราตัม 

   กําหนดใหหมูใหญ ตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ป 2552 (Thailand 

Standard Industrial Classification: TSIC 2009) เปนสตราตัม รวมทั้งสิ้นมี 17 สตราตัม และในแตละ    

สตราตัมไดจําแนกสถานประกอบการตามขนาดของสถานประกอบการ ซึ่งวัดดวยจํานวนคนทํางาน ออกเปน 3 

ขนาด ดังน้ี  

 

ขนาดของสถานประกอบการ 1 2 3 

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

 

1.2 การเลือกตัวอยาง 

 ในแตละสตราตัมและขนาดของสถานประกอบการ ไดทําการเลือกสถานประกอบการตัวอยางดวย

วิธีการสุมอยางงายอยางอิสระตอกัน ไดจํานวนสถานประกอบการตัวอยางทั้งสิ้น 7,963 แหง จากทั้งสิ้น 

10,434 แหง ซึ่งกระจายไปตามขนาดของสถานประกอบการ ดังน้ี 

 

ขนาดของสถานประกอบการ รวม 1 2 3 

จํานวนสถานประกอบการ 7,963 5,532 2,169 262 

 

2. วิธีการประมาณผล 

 การเสนอผลของการสํารวจไดเสนอผลในระดับทั่วราชอาณาจักร  โดยจําแนกตามกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ป 2552 (Thailand Standard Industrial 

Classification: TSIC-2009) ในระดับหมูใหญ สําหรับขนาดของสถานประกอบการ ซึ่งวัดดวยจํานวน

คนทํางานน้ัน ในการเสนอผลไดจําแนกออกเปน 3 ขนาด คือ 
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ขนาดของสถานประกอบการ 1 2 3 

จํานวนคนทํางาน 16 – 50  51 – 200  > 200 

 

ในการประมาณคา  กําหนดให 

  q   = 1 , 2 , 3 , ... , kpn     (สถานประกอบการตัวอยาง)   

  p   = 1 , 2 , 3       (ขนาดของสถานประกอบการ)    

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

     

2.1 สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา X  ของสถานประกอบการที่อยูใน

ขนาดของสถานประกอบการ p หมูใหญ  k  คือ 

    kpq
kpn

1q
kpkp xw         X 


ˆ   

โดยที่      

kpqx  คือ คาของลักษณะที่ตองการศึกษา X ของสถานประกอบการตัวอยาง q  ขนาดของ

สถานประกอบการ  p   หมูใหญ  k     

kpw  คือ คาถวงนํ้าหนักของสถานประกอบการที่อยูในขนาดของสถานประกอบการ p  

หมูใหญ k    ซึ่ง 
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kpN  คือ จํานวนสถานประกอบการทั้ งสิ้นที่อยู ในขนาดของสถานประกอบการ p  

หมูใหญ k     

kpn  คือ จํานวนสถานประกอบการ ที่แจงนับไดทั้งสิ้นที่อยูในขนาดของสถานประกอบการ 

p  หมูใหญ k     

 

2.2 สูตรการประมาณคาความแปรปรวนของคาประมาณยอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา  X  

ของสถานประกอบการที่อยูในขนาดของสถานประกอบการ p  หมูใหญ k  คือ 
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2.3 สูตรการประมาณคาสัมประสิทธ์ิความแปรผันของคาประมาณยอดรวมของลักษณะที่ตองการ

ศึกษา  X  ของสถานประกอบการที่อยูในขนาดของสถานประกอบการ p หมูใหญ k  คือ 
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3. การปดตัวเลข 

 ผลรวมของแตละจํานวนอาจไมเทากับยอดรวม ทั้งน้ีเน่ืองจากการปดเศษ 

 

4. ความคลาดเคล่ือนของขอมูล 

 ขอมูลที่นําเสนอไวในรายงานฉบับน้ีอาจจะมีความคลาดเคลื่อนอยูบาง ความคลาดเคลื่อนดังกลาวเปน

ความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยาง (Sampling error) ซึ่งสามารถดูไดจากตารางคา c.v. และความ 

คลาดเคลื่อนที่ไมไดเกิดจากการสุมตัวอยาง (Non-Sampling error) เชน ผูตอบไมใหขอมูลตามความเปนจริง 

ขอมูลในแบบสอบถามไมครบถวน การลงรหัสผิดพลาดหรือการบันทึกขอมูลผิดพลาด เปนตน อยางไรก็ดี

สํานักงานสถิติแหงชาติไดพยายามควบคุมใหขอมูลมีความคลาดเคลื่อนนอยที่สุด จึงขอใหผูใชขอมูลใชขอมูล

ดวยความระมัดระวังตามสมควร 

 

 



ตาราง 1  ค่า c.v. ของจ านวนคนท างานในสถานประกอบการภาคการค้าที่มคีนท างานตัง้แต ่16 คนขึน้ไป จ าแนกตามสถานภาพการท างาน เพศ และขนาดของสถานประกอบการ (จ านวนคนท างาน) 

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

(จ านวนคนท างาน) (number of persons engaged) 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

Male Female Male Female Male Female Male Female

   รวม                                            0.0163 0.0224 0.0914 0.0918 0.0207 0.0260 0.0263 0.0417     Total                       

16 - 50  คน                                       0.0086 0.0103 0.0749 0.0998 0.0129 0.0132 0.0294 0.0370 16 - 50 persons            

51 -  200  คน                                    0.0121 0.0143 0.2173 0.1969 0.0158 0.0171 0.0376 0.0496 51 - 200 persons          

มากกว่า 200  คน                                  0.0657 0.0787 0.2700 ** 0.0766 0.0890 0.1034 0.1350 More than 200  persons     

หมายเหตุ : ** หมายถงึ ค่า c.v. มีค่าสูง

Note : ** means this value is not acceptable

 

Daily employees 

ค่าจา้ง  เงินเดือน 

 Unpaid workers Monthly employees 

ลูกจา้ง  / Employeesรวม คนท างานโดยไม่ได้รับ

Total พนักงานหรือลูกจา้งรายวันพนักงานหรือลูกจา้งรายเดือน



ตาราง 2  ค่า c.v. ของจ านวนพนักงาน/ลูกจ้างรายเดอืนและรายวันที่ปฏบิัตงิานดา้นโลจิสตกิส์ จ าแนกตามต าแหน่ง/หน้าที่ของบุคลากร และขนาดของสถานประกอบการ (จ านวนคนท างาน) 

TABLE 2  c.v. OF NUMBER OF LOGISTICS WORKERS BY POSITION / FUNCTION AND SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED)

ขนาดของสถานประกอบการ Size of establishment

(จ านวนคนท างาน) พนักงานจดัซ้ือ พนักงานจดัส่ง พนักงานคลังสินค้า พนักงานจดัซ้ือ พนักงานจดัส่ง พนักงานคลังสินค้า (number of persons engaged)

Procurement workers Transportation workers Warehouse workers Procurement workers Transportation workers Warehouse workers

   รวม                                            0.0977 0.0827 0.0375 0.1132 0.0503 0.0753     Total        

16 - 50  คน                                       0.0325 0.0316 0.0350 0.1375 0.0597 0.0590 16 - 50 persons     

 51 -  200  คน                                    0.0525 0.0422 0.0464 0.2061 0.0818 0.0775 51 - 200 persons    

 มากกว่า 200  คน                                  ** ** 0.1726 ** 0.2783 0.2903  More than 200  persons  

หมายเหตุ : ** หมายถงึ ค่า c.v. มีค่าสูง

Note : ** means this value is not acceptable

พนักงานหรือลูกจา้งรายเดือนทีป่ฏิบัติงานด้านโลจสิติกส์ พนักงานหรือลูกจา้งรายวันทีป่ฏิบัติงานด้านโลจสิติกส์

Monthly employees of logistics workers Daily employees of logistics workers



ตาราง 3  ค่า c.v. ของจ านวนพนักงานหรือลูกจ้างรายเดอืนที่ปฏบิัตงิานดา้นโลจิสตกิส์ จ าแนกตามต าแหน่ง/หน้าที่ ระดบัการศึกษา  และขนาดของสถานประกอบการ (จ านวนคนท างาน)

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

ขนาดของ Size of establishment

สถานประกอบการ ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ปวช. / ปวส. อื่น ๆ (number of persons engaged)

(จ านวนคนท างาน) Bachelor Degree and Vocational / Others

Higher Degree Higher vocational 

   รวม                                            0.1488 0.0372 0.1111     Total                             

16 - 50  คน                                       0.0341 0.0467 0.1407 16 - 50 persons               

51 -  200  คน                                    0.0608 0.0680 0.1328 51 - 200 persons                

มากกว่า 200  คน                                  ** 0.1380 ** More than 200  persons       

หมายเหตุ : ** หมายถงึ ค่า c.v. มีค่าสูง

Note : ** means this value is not acceptable

พนักงานจดัซ้ือ /  Procurement workers

พนักงานหรือลูกจา้งรายเดือนทีป่ฏิบัติงานด้านโลจสิติกส์ / Monthly employees of logistics workers



ตาราง 3  ค่า c.v. ของจ านวนพนักงานหรือลูกจ้างรายเดอืนที่ปฏบิัตงิานดา้นโลจิสตกิส์ จ าแนกตามต าแหน่ง/หน้าที่ ระดบัการศึกษา  และขนาดของสถานประกอบการ (จ านวนคนท างาน) (ตอ่)

TABLE 3  c.v. OF NUMBER OF LOGISTICS MONTHLY BY POSITION/FUNCTION, LEVEL OF EDUCATION AND SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED) (cont'd)

ขนาดของ Size of establishment

สถานประกอบการ ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ปวช. / ปวส. อื่น ๆ (number of persons engaged)

(จ านวนคนท างาน) Bachelor Degree and Vocational / Others

Higher Degree Higher vocational 

   รวม                                            ** 0.0418 0.0417     Total                             

16 - 50  คน                                       0.0870 0.0576 0.0408 16 - 50 persons               

51 -  200  คน                                    0.0852 0.0638 0.0575 51 - 200 persons                

มากกว่า 200  คน                                  ** 0.1619 0.2878 More than 200  persons       

หมายเหตุ : ** หมายถงึ ค่า c.v. มีค่าสูง

Note : ** means this value is not acceptable

พนักงานจดัส่ง /  Transportation workers

พนักงานหรือลูกจา้งรายเดือนทีป่ฏิบัติงานด้านโลจสิติกส์ / Monthly employees of logistics workers



ตาราง 3  ค่า c.v. ของจ านวนพนักงานหรือลูกจ้างรายเดอืนที่ปฏบิัตงิานดา้นโลจิสตกิส์ จ าแนกตามต าแหน่ง/หน้าที่ ระดบัการศึกษา  และขนาดของสถานประกอบการ (จ านวนคนท างาน) (ตอ่)

TABLE 3  c.v. OF NUMBER OF LOGISTICS MONTHLY BY POSITION/FUNCTION, LEVEL OF EDUCATION AND SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED) (cont'd)

ขนาดของ Size of establishment

สถานประกอบการ ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ปวช. / ปวส. อื่น ๆ (number of persons engaged)

(จ านวนคนท างาน) Bachelor Degree and Vocational / Others

Higher Degree Higher vocational 

   รวม                                            0.0539 0.0755 0.0379     Total                             

16 - 50  คน                                       0.0645 0.0551 0.0493 16 - 50 persons               

51 -  200  คน                                    0.0712 0.0608 0.0648 51 - 200 persons                

มากกว่า 200  คน                                  0.2237 0.2568 0.1380 More than 200  persons       

หมายเหตุ : ** หมายถงึ ค่า c.v. มีค่าสูง

Note : ** means this value is not acceptable

พนักงานคลังสินค้า /  Warehouse workers

พนักงานหรือลูกจา้งรายเดือนทีป่ฏิบัติงานด้านโลจสิติกส์ / Monthly employees of logistics workers



ตาราง 4  ค่า c.v. ของจ านวนพนักงานหรือลูกจ้างรายวันที่ปฏบิัตงิานดา้นโลจิสตกิส์ จ าแนกตามต าแหน่ง/หน้าที่ ระดบัการศึกษา  และขนาดของสถานประกอบการ (จ านวนคนท างาน)

TABLE 4  c.v. OF NUMBER OF LOGISTICS DAILY BY POSITION/FUNCTION, LEVEL OF EDUCATION AND SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED)

ขนาดของ Size of establishment

สถานประกอบการ ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ปวช. / ปวส. อื่น ๆ (number of persons engaged)

(จ านวนคนท างาน) Bachelor Degree and Vocational / Others

Higher Degree Higher vocational 

   รวม                                            0.1512 0.1256 0.1860     Total                

16 - 50  คน                                       0.1928 0.1551 0.2099 16 - 50 persons         

51 -  200  คน                                    0.2494 0.2332 ** 51 - 200 persons            

มากกว่า 200  คน                                  ** ** ** More than 200  persons      

หมายเหตุ : ** หมายถงึ ค่า c.v. มีค่าสูง

Note : ** means this value is not acceptable

พนักงานหรือลูกจา้งรายวันทีป่ฏิบัติงานด้านโลจสิติกส์ / Daily employees of logistics workers

พนักงานจดัซ้ือ /  Procurement workers



ตาราง 4  ค่า c.v. ของจ านวนพนักงานหรือลูกจ้างรายวันที่ปฏบิัตงิานดา้นโลจิสตกิส์ จ าแนกตามต าแหน่ง/หน้าที่ ระดบัการศึกษา  และขนาดของสถานประกอบการ (จ านวนคนท างาน) (ตอ่)

TABLE 4  c.v. OF NUMBER OF LOGISTICS DAILY BY POSITION/FUNCTION, LEVEL OF EDUCATION AND SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED) (cont'd)

ขนาดของ Size of establishment

สถานประกอบการ ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ปวช. / ปวส. อื่น ๆ (number of persons engaged)

(จ านวนคนท างาน) Bachelor Degree and Vocational / Others

Higher Degree Higher vocational 

   รวม                                            ** 0.1095 0.0543     Total                

16 - 50  คน                                       ** 0.1533 0.0639 16 - 50 persons         

51 -  200  คน                                    ** 0.1752 0.0862 51 - 200 persons            

มากกว่า 200  คน                                  ** 0.2852 ** More than 200  persons      

หมายเหตุ : ** หมายถงึ ค่า c.v. มีค่าสูง

Note : ** means this value is not acceptable

พนักงานหรือลูกจา้งรายวันทีป่ฏิบัติงานด้านโลจสิติกส์ / Daily employees of logistics workers

พนักงานจดัส่ง /  Transportation workers



ตาราง 4  ค่า c.v. ของจ านวนพนักงานหรือลูกจ้างรายวันที่ปฏบิัตงิานดา้นโลจิสตกิส์ จ าแนกตามต าแหน่ง/หน้าที่ ระดบัการศึกษา  และขนาดของสถานประกอบการ (จ านวนคนท างาน) (ตอ่)

TABLE 4  c.v. OF NUMBER OF LOGISTICS DAILY BY POSITION/FUNCTION, LEVEL OF EDUCATION AND SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED) (cont'd)

ขนาดของ Size of establishment

สถานประกอบการ ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ปวช. / ปวส. อื่น ๆ (number of persons engaged)

(จ านวนคนท างาน) Bachelor Degree and Vocational / Others

Higher Degree Higher vocational 

   รวม                                            0.1871 0.1050 0.0812     Total                

16 - 50  คน                                       0.2573 0.1601 0.0628 16 - 50 persons         

51 -  200  คน                                    ** 0.1439 0.0838 51 - 200 persons            

มากกว่า 200  คน                                  ** ** 0.2991 More than 200  persons      

หมายเหตุ : ** หมายถงึ ค่า c.v. มีค่าสูง

Note : ** means this value is not acceptable

พนักงานหรือลูกจา้งรายวันทีป่ฏิบัติงานด้านโลจสิติกส์ / Daily employees of logistics workers

พนักงานคลังสินค้า /  Warehouse workers



ตาราง 5  ค่า c.v. ของจ านวนคนท างานในสถานประกอบการภาคการค้าที่มคีนท างานตัง้แต ่16 คนขึน้ไป จ าแนกตามสถานภาพการท างาน เพศ และประเภทธุรกิจ 

TABLE 5  c.v. OF NUMBER OF PERSON ENGAGED IN ESTABLISHMENTS WITH 16 PERSONS ENGAGED AND OVER BY WORK STATUS, SEX AND CATEGORY OF BUSINESS

รหัส

Code

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

Male Female Male Female Male Female Male Female

        รวม                                                                                                                0.0163 0.0224 0.0914 0.0918 0.0207 0.0260 0.0263 0.0417         Total   

45 การขายส่งและการขายปลีก (ยกเวน้ 0.0339 0.0334 0.1861 0.1370 0.0372 0.0364 0.0696 0.0833 Wholesale and retail trade 

การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์)                                                             (except of repair of motor 

vehicles and motorcycles)  

451 การขายยานยนต์                                                                                                           0.0465 0.0472 ** ** 0.0495 0.0504 0.1056 0.1183 Sale of motor vehicles   

453 การขายชิ้นส่วนและอปุกรณ์เสริมของ 0.0418 0.0547 0.2561 0.1926 0.0532 0.0588 0.1328 0.1654 Sale of motor vehicle parts 

ยานยนต์                                                                                 and accessories    

454 การขายจกัรยานยนต์ ชิ้นส่วนและ 0.0275 0.0276 0.2098 0.2141 0.0346 0.0332 0.1190 0.1559 Sale, motorcycles, related 

อปุกรณ์เสริมทีเ่กี่ยวขอ้ง (ยกเว้นการ parts and accessories (except 

บ ารุงรักษา และซ่อมแซมจกัรยานยนต์ maintenance and repair of 

และซ่อมแซมจกัรยานยนต์) motorcycles) 

46 การขายส่ง (ยกเวน้ยานยนต์และ 0.0246 0.0371 0.0803 0.1166 0.0328 0.0463 0.0364 0.0651 Wholesale trade (except of 

จักรยานยนต์)                                                                                 motor vehicles and 

motorcycles)   

461 การขายส่งโดยได้รับค่าตอบแทนหรือ 0.0953 0.0876 ** ** 0.0982 0.0930 ** ** Wholesale on a fee or contract 

ตามสัญญาจา้ง                                                                             basis    

ประเภทธุรกจิ
พนักงานหรือลูกจา้งรายวัน

 Unpaid workers
Category of business

Daily employees 

รวม คนท างานโดยไม่ได้รับ ลูกจา้ง  / Employees

Total พนักงานหรือลูกจา้งรายเดือนค่าจา้ง  เงินเดือน 

Monthly employees 



ตาราง 5  ค่า c.v. ของจ านวนคนท างานในสถานประกอบการภาคการค้าที่มคีนท างานตัง้แต ่16 คนขึน้ไป จ าแนกตามสถานภาพการท างาน เพศ และประเภทธุรกิจ (ตอ่)

TABLE 5  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)

รหัส

Code

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

Male Female Male Female Male Female Male Female

462 การขายส่งวัตถดิุบทางการเกษตรและ 0.0366 0.1036 0.1867 ** 0.1105 0.0939 0.1422 0.2197 Wholesale of agricultural raw 

สัตว์มีชีวิต                                                                             materials and live animals  

463 การขายส่งอาหาร เคร่ืองด่ืม และยาสูบ                                                                                     0.0419 0.0671 0.1109 0.2164 0.0581 0.0739 0.0690 0.1274 Wholesale of food, beverages 

and tobacco  

464 การขายส่งของใช้ในครัวเรือน                                                                                              0.0363 0.0531 ** ** 0.0389 0.0506 0.1473 0.1896 Wholesale of household goods 

465 การขายส่งเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ และ 0.0634 0.0265 ** ** 0.0724 0.0290 0.1463 0.1426 Wholesale of machinery, 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้                                                                    equipment and supplies   

466 การขายส่งสินค้าเฉพาะประเภทอื่นๆ                                                                                         0.0299 0.0294 0.1136 0.1177 0.0451 0.0381 0.0483 0.0626 Other specialized wholesale  

469 การขายส่งสินค้าทัว่ไป                                                                                                   0.2066 0.2789 0.1949 0.2038 0.2527 ** 0.1274 0.1425 Non-specialized wholesale trade

47 การขายปลีก (ยกเวน้ยานยนต์และ 0.0281 0.0375 0.1599 0.1521 0.0368 0.0432 0.0431 0.0568 Retail trade (except of motor 

จักรยานยนต์)                                                                                vehicles and motorcycles)  

471 ร้านขายปลีกสินค้าทัว่ไป                                                                                                 0.0450 0.0465 ** ** 0.0581 0.0525 0.0983 0.1059 Retail sale in non-specialized 

stores   

472 ร้านขายปลีกอาหาร เคร่ืองด่ืม และยาสูบ                                                                                   0.0896 0.0687 0.2551 0.2314 0.1684 0.1667 0.2045 0.2425 Retail sale of food, beverages 

and tobacco in specialized 

stores   

รวม ลูกจา้ง  / Employees

ประเภทธุรกจิ Category of business
Total พนักงานหรือลูกจา้งรายวันค่าจา้ง  เงินเดือน พนักงานหรือลูกจา้งรายเดือน

Monthly employees  Unpaid workers Daily employees 

คนท างานโดยไม่ได้รับ



ตาราง 5  ค่า c.v. ของจ านวนคนท างานในสถานประกอบการภาคการค้าที่มคีนท างานตัง้แต ่16 คนขึน้ไป จ าแนกตามสถานภาพการท างาน เพศ และประเภทธุรกิจ (ตอ่)

TABLE 5  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)

รหัส

Code

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

Male Female Male Female Male Female Male Female

473 ร้านขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์                                                                                            0.0302 0.0286 0.2409 0.1513 0.0511 0.0447 0.0757 0.0825 Retail sale of automotive fuel 

in specialized stores   

474 ร้านขายปลีกอปุกรณ์สารสนเทศและ 0.1176 0.0863 ** ** 0.1092 0.0926 ** ** Retail sale of information and 

อปุกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคม                                                                    communications equipment 

in specialized stores    

475 ร้านขายปลีกอปุกรณ์อื่นๆ ชนิดใช้ใน 0.0542 0.0699 0.2632 0.1617 0.0765 0.0868 0.0547 0.0704 Retail sale of other household 

ครัวเรือน                                                                              equipment in specialized 

stores     

476 ร้านขายปลีกสินค้าวัฒนธรรมและ 0.1422 0.2509 0.2243 0.2435 0.1475 0.2536 0.1568 0.2594 Retail sale of cultural and 

นันทนาการ                                                                                   recreation goods in 

specialized stores   

477 ร้านขายปลีกสินค้าประเภทอื่นๆ                                                                                            0.0663 0.1320 ** ** 0.0577 0.1673 0.2565 0.2526 Retail sale of other goods in 

specialized stores    

หมายเหตุ : ** หมายถงึ ค่า c.v. มีค่าสูง

Note : ** means this value is not acceptable

 Unpaid workers Monthly employees Daily employees 

พนักงานหรือลูกจา้งรายเดือน พนักงานหรือลูกจา้งรายวัน
ประเภทธุรกจิ Category of business

รวม คนท างานโดยไม่ได้รับ ลูกจา้ง  / Employees

Total ค่าจา้ง  เงินเดือน 



ตาราง 6  ค่า c.v. ของจ านวนพนักงาน/ลูกจ้างรายเดอืนและรายวันที่ปฏบิัตงิานดา้นโลจิสตกิส์ จ าแนกตามต าแหน่ง/หน้าที่ของบุคลากร และประเภทธุรกิจ

TABLE 6  c.v. OF NUMBER OF LOGISTICS WORKERS BY POSITION / FUNCTION AND CATEGORY OF BUSINESS 

รหัส

Code พนักงานจดัซ้ือ พนักงานจดัส่ง พนักงานคลังสินค้า พนักงานจดัซ้ือ พนักงานจดัส่ง พนักงานคลังสินค้า

Procurement workers Transportation workers Warehouse workers Procurement workers Transportation workers Warehouse workers

        รวม                                                                                                                0.0977 0.0827 0.0375 0.1132 0.0503 0.0753         Total   

45 การขายส่งและการขายปลีก 0.0803 0.0666 0.0765 0.2977 0.1771 0.1487 Wholesale and retail trade 

(ยกเวน้การซ่อมยานยนต์และ (except of repair of motor 

จักรยานยนต์)                                                             vehicles and motorcycles) 

451 การขายยานยนต์                                                                                                           0.1187 0.1144 0.1241 ** ** ** Sale of motor vehicles  

453 การขายชิ้นส่วนและอปุกรณ์เสริม 0.0848 0.1066 0.1179 ** 0.2563 0.1879 Sale of motor vehicle parts and 

ของยานยนต์                                                                                 accessories  

454 การขายจกัรยานยนต์ ชิ้นส่วนและ 0.1422 0.1145 0.1195 ** 0.2604 0.2548 Sale, motorcycles, related parts 

อปุกรณ์เสริมทีเ่กี่ยวขอ้ง (ยกเว้นการ and accessories (except 

บ ารุงรักษา และซ่อมแซมจกัรยานยนต์ maintenance andrepair of 

และซ่อมแซมจกัรยานยนต์) motorcycles) 

46 การขายส่ง (ยกเวน้ยานยนต์และ 0.1650 0.1200 0.0381 0.1696 0.0697 0.0903 Wholesale trade (except 

จักรยานยนต์)                                                                                 of motor vehicles and 

motorcycles) 

461 การขายส่งโดยได้รับค่าตอบแทน 0.2914 0.1977 ** ** ** ** Wholesale on a fee or 

หรือตามสัญญาจา้ง                                                                             contract basis   

พนักงานหรือลูกจา้งรายวันทีป่ฏิบัติงานด้านโลจสิติกส์

Daily employees of logistics workers

พนักงานหรือลูกจา้งรายเดือนทีป่ฏิบัติงานด้านโลจสิติกส์

Monthly employees of logistics workers
ประเภทธุรกจิ Category of business



ตาราง 6  ค่า c.v. ของจ านวนพนักงาน/ลูกจ้างรายเดอืนและรายวันที่ปฏบิัตงิานดา้นโลจิสตกิส์ จ าแนกตามต าแหน่ง/หน้าที่ของบุคลากร และประเภทธุรกิจ (ตอ่)

TABLE 6  c.v. OF NUMBER OF LOGISTICS WORKERS BY POSITION / FUNCTION AND CATEGORY OF BUSINESS (cont'd)

รหัส

Code พนักงานจดัซ้ือ พนักงานจดัส่ง พนักงานคลังสินค้า พนักงานจดัซ้ือ พนักงานจดัส่ง พนักงานคลังสินค้า

Procurement workers Transportation workers Warehouse workers Procurement workers Transportation workers Warehouse workers

462 การขายส่งวัตถดิุบทางการเกษตร 0.1173 0.1417 0.1424 ** 0.2430 0.1766 Wholesale of agricultural raw 

และสัตว์มีชีวิต                                                                             materials and live animals  

463 การขายส่งอาหาร เคร่ืองด่ืม 0.1171 0.0756 0.0888 ** 0.1459 0.1809 Wholesale of food, beverages 

และยาสูบ                                                                                     and tobacco  

464 การขายส่งของใช้ในครัวเรือน                                                                                              0.0785 0.0832 0.0993 ** 0.2132 0.1991 Wholesale of household goods 

465 การขายส่งเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ 0.0781 0.0694 0.0778 ** 0.2218 ** Wholesale of machinery, 

และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้                                                                    equipment and supplies 

466 การขายส่งสินค้าเฉพาะประเภทอื่นๆ  0.0519 0.0532 0.0635 0.2638 0.0962 0.0872 Other specialized wholesale  

469 การขายส่งสินค้าทัว่ไป                                                                                                   ** ** 0.1580 ** 0.1292 0.1594 Non-specialized wholesale trade 

47 การขายปลีก (ยกเวน้ยานยนต์ 0.0737 0.0683 0.0797 0.1663 0.0752 0.1459 Retail trade (except of motor 

และจักรยานยนต์)                                                                                vehicles and motorcycles) 

471 ร้านขายปลีกสินค้าทัว่ไป                                                                                                 0.2553 0.2975 0.1579 ** 0.2381 0.1812 Retail sale in non-specialized 

stores 

472 ร้านขายปลีกอาหาร เคร่ืองด่ืม ** 0.2529 0.2699 ** ** ** Retail sale of food, beverages 

และยาสูบ                                                                                   and tobacco in specialized 

stores  

พนักงานหรือลูกจา้งรายวันทีป่ฏิบัติงานด้านโลจสิติกส์

Daily employees of logistics workers

พนักงานหรือลูกจา้งรายเดือนทีป่ฏิบัติงานด้านโลจสิติกส์

Monthly employees of logistics workers
ประเภทธุรกจิ Category of business



ตาราง 6  ค่า c.v. ของจ านวนพนักงาน/ลูกจ้างรายเดอืนและรายวันที่ปฏบิัตงิานดา้นโลจิสตกิส์ จ าแนกตามต าแหน่ง/หน้าที่ของบุคลากร และประเภทธุรกิจ (ตอ่)

TABLE 6  c.v. OF NUMBER OF LOGISTICS WORKERS BY POSITION / FUNCTION AND CATEGORY OF BUSINESS (cont'd)

รหัส

Code พนักงานจดัซ้ือ พนักงานจดัส่ง พนักงานคลังสินค้า พนักงานจดัซ้ือ พนักงานจดัส่ง พนักงานคลังสินค้า

Procurement workers Transportation workers Warehouse workers Procurement workers Transportation workers Warehouse workers

473 ร้านขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์                                                                                            0.1232 0.1986 0.1724 ** ** 0.2236 Retail sale of automotive fuel 

in specialized stores 

474 ร้านขายปลีกอปุกรณ์สารสนเทศ 0.1651 0.1189 0.1615 ** ** ** Retail sale of information and 

และอปุกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคม                                                                    communications equipment in 

specialized stores  

475 ร้านขายปลีกอปุกรณ์อื่นๆ ชนิด 0.0658 0.0562 0.1235 0.1838 0.0869 0.1154 Retail sale of other household 

ใช้ในครัวเรือน                                                                              equipment in specialized stores 

476 ร้านขายปลีกสินค้าวัฒนธรรม 0.1772 0.1429 ** ** 0.2391 ** Retail sale of cultural and 

และนันทนาการ                                                                                   recreation goods in specialized 

stores 

477 ร้านขายปลีกสินค้าประเภทอื่นๆ                                                                                            0.1184 0.1060 0.1131 ** ** ** Retail sale of other goods in 

specialized stores 

หมายเหตุ : ** หมายถงึ ค่า c.v. มีค่าสูง

Note : ** means this value is not acceptable

Monthly employees of logistics workers Daily employees of logistics workers
ประเภทธุรกจิ Category of business

พนักงานหรือลูกจา้งรายเดือนทีป่ฏิบัติงานด้านโลจสิติกส์ พนักงานหรือลูกจา้งรายวันทีป่ฏิบัติงานด้านโลจสิติกส์



ตาราง 7  ค่า c.v. ของจ านวนพนักงานหรือลูกจ้างรายเดอืนที่ปฏบิัตงิานดา้นโลจิสตกิส์ จ าแนกตามต าแหน่ง/หน้าที่ ระดบัการศึกษา และประเภทธุรกิจ

TABLE 7  c.v. OF NUMBER OF LOGISTICS MONTHLY EMPLOYEES  BY POSITION/FUNCTION, LEVEL OF EDUCATION AND CATEGORY OF BUSINESS

รหัส

Code ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ปวช. / ปวส. อื่น ๆ

Bachelor Degree and Vocational / Others

Higher Degree Higher vocational 

        รวม                                                                                                                0.1488 0.0372 0.1111         Total       

45 การขายส่งและการขายปลีก (ยกเวน้การซ่อมยานยนต์ 0.1060 0.0800 0.2362 Wholesale and retail trade (except of repair of 

และจักรยานยนต์)                                                             motor vehicles and motorcycles) 

451 การขายยานยนต์                                                                                                           0.1514 0.1020 ** Sale of motor vehicles    

453 การขายชิ้นส่วนและอปุกรณ์เสริมของยานยนต์                                                                                 0.1113 0.1525 ** Sale of motor vehicle parts and accessories 

454 การขายจกัรยานยนต์ ชิ้นส่วนและอปุกรณ์เสริมทีเ่กี่ยวขอ้ง 0.1184 0.1944 ** Sale, motorcycles, related parts and accessories 

(ยกเว้นการบ ารุงรักษา และซ่อมแซมจกัรยานยนต์ และ (except maintenance and repair of motorcycles) 

ซ่อมแซมจกัรยานยนต์)

46 การขายส่ง (ยกเวน้ยานยนต์และจักรยานยนต์)                                                                                 0.2344 0.0565 0.1579 Wholesale trade (except of motor vehicles and 

motorcycles)  

461 การขายส่งโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจา้ง                                                                             ** ** ** Wholesale on a fee or contract basis  

462 การขายส่งวัตถดิุบทางการเกษตรและสัตว์มีชีวิต                                                                             0.1643 0.1866 0.2879 Wholesale of agricultural raw materials and live 

animals  

Category of business

พนักงานหรือลูกจา้งรายเดือนทีป่ฏิบัติงานด้านโลจสิติกส์ / Monthly employees of logistics workers

พนักงานจดัซ้ือ /  Procurement workers
ประเภทธุรกจิ



ตาราง 7  ค่า c.v. ของจ านวนพนักงานหรือลูกจ้างรายเดอืนที่ปฏบิัตงิานดา้นโลจิสตกิส์ จ าแนกตามต าแหน่ง/หน้าที่ ระดบัการศึกษา และประเภทธุรกิจ (ตอ่)

TABLE 7  c.v. OF NUMBER OF LOGISTICS MONTHLY EMPLOYEES  BY POSITION/FUNCTION, LEVEL OF EDUCATION AND CATEGORY OF BUSINESS (cont'd)

รหัส

Code ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ปวช. / ปวส. อื่น ๆ

Bachelor Degree and Vocational / Others

Higher Degree Higher vocational 

463 การขายส่งอาหาร เคร่ืองด่ืม และยาสูบ                                                                                     0.1085 0.1651 ** Wholesale of food, beverages and tobacco  

464 การขายส่งของใช้ในครัวเรือน                                                                                              0.0771 0.1741 0.2633 Wholesale of household goods  

465 การขายส่งเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 0.0830 0.1258 0.2551 Wholesale of machinery, equipment and supplies   

466 การขายส่งสินค้าเฉพาะประเภทอื่นๆ                                                                                         0.0551 0.0874 0.1864 Other specialized wholesale  

469 การขายส่งสินค้าทัว่ไป                                                                                                   ** 0.1301 0.2996 Non-specialized wholesale trade  

47 การขายปลีก (ยกเวน้ยานยนต์และจักรยานยนต์)                                                                                0.1127 0.0620 0.1935 Retail trade (except of motor vehicles and 

motorcycles)  

471 ร้านขายปลีกสินค้าทัว่ไป                                                                                                 ** 0.1242 ** Retail sale in non-specialized stores   

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

specialized stores                                

473 ร้านขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์                                                                                            0.1052 0.1527 ** Retail sale of automotive fuel in specialized stores  

474 ร้านขายปลีกอปุกรณ์สารสนเทศและอปุกรณ์ส่ือสาร 0.1288 ** ** Retail sale of information and communications 

โทรคมนาคม                                                                    equipment in specialized stores  

Category of business

พนักงานหรือลูกจา้งรายเดือนทีป่ฏิบัติงานด้านโลจสิติกส์ / Monthly employees of logistics workers

พนักงานจดัซ้ือ /  Procurement workers
ประเภทธุรกจิ



ตาราง 7  ค่า c.v. ของจ านวนพนักงานหรือลูกจ้างรายเดอืนที่ปฏบิัตงิานดา้นโลจิสตกิส์ จ าแนกตามต าแหน่ง/หน้าที่ ระดบัการศึกษา และประเภทธุรกิจ (ตอ่)

TABLE 7  c.v. OF NUMBER OF LOGISTICS MONTHLY EMPLOYEES  BY POSITION/FUNCTION, LEVEL OF EDUCATION AND CATEGORY OF BUSINESS (cont'd)

รหัส

Code ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ปวช. / ปวส. อื่น ๆ

Bachelor Degree and Vocational / Others

Higher Degree Higher vocational 

475 ร้านขายปลีกอปุกรณ์อื่นๆ ชนิดใช้ในครัวเรือน                                                                              0.0628 0.0868 ** Retail sale of other household equipment in 

specialized stores  

476 ร้านขายปลีกสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการ                                                                                   0.2090 0.2224 ** Retail sale of cultural and recreation goods in 

specialized stores    

477 ร้านขายปลีกสินค้าประเภทอื่นๆ                                                                                            0.1220 0.2471 ** Retail sale of other goods in specialized stores    

หมายเหตุ : ** หมายถงึ ค่า c.v. มีค่าสูง

Note : ** means this value is not acceptable

พนักงานหรือลูกจา้งรายเดือนทีป่ฏิบัติงานด้านโลจสิติกส์ / Monthly employees of logistics workers

ประเภทธุรกจิ
พนักงานจดัซ้ือ /  Procurement workers

Category of business



ตาราง 7  ค่า c.v. ของจ านวนพนักงานหรือลูกจ้างรายเดอืนที่ปฏบิัตงิานดา้นโลจิสตกิส์ จ าแนกตามต าแหน่ง/หน้าที่ ระดบัการศึกษา และประเภทธุรกิจ (ตอ่)

TABLE 7  c.v. OF NUMBER OF LOGISTICS MONTHLY EMPLOYEES  BY POSITION/FUNCTION, LEVEL OF EDUCATION AND CATEGORY OF BUSINESS (cont'd)

รหัส

Code ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ปวช. / ปวส. อื่น ๆ

Bachelor Degree and Vocational / Others

Higher Degree Higher vocational 

        รวม                                                                                                                ** 0.0418 0.0417         Total      

45 การขายส่งและการขายปลีก (ยกเวน้การซ่อมยานยนต์ 0.1374 0.0926 0.0994 Wholesale and retail trade (except of repair 

และจักรยานยนต์)                                                             of motor vehicles and motorcycles)                 

451 การขายยานยนต์                                                                                                           0.1755 0.1244 0.2256 Sale of motor vehicles        

453 การขายชิ้นส่วนและอปุกรณ์เสริมของยานยนต์                                                                                 0.2829 0.2254 0.1426 Sale of motor vehicle parts and accessories      

454 การขายจกัรยานยนต์ ชิ้นส่วนและอปุกรณ์เสริมทีเ่กี่ยวขอ้ง 0.2128 0.1640 0.1681 Sale, motorcycles, related parts and accessories 

(ยกเว้นการบ ารุงรักษา และซ่อมแซมจกัรยานยนต์ และ (except maintenance and repair of motorcycles) 

ซ่อมแซมจกัรยานยนต์)

46 การขายส่ง (ยกเวน้ยานยนต์และจักรยานยนต์)                                                                                 ** 0.0592 0.0425 Wholesale trade (except of motor vehicles 

and motorcycles)                                      

461 การขายส่งโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจา้ง                                                                             ** ** 0.2877 Wholesale on a fee or contract basis     

462 การขายส่งวัตถดิุบทางการเกษตรและสัตว์มีชีวิต                                                                             0.2583 0.1888 0.1828 Wholesale of agricultural raw materials and live 

animals                                        

พนักงานหรือลูกจา้งรายเดือนทีป่ฏิบัติงานด้านโลจสิติกส์ / Monthly employees of logistics workers

พนักงานจดัส่ง /  Transportation workers
ประเภทธุรกจิ Category of business



ตาราง 7  ค่า c.v. ของจ านวนพนักงานหรือลูกจ้างรายเดอืนที่ปฏบิัตงิานดา้นโลจิสตกิส์ จ าแนกตามต าแหน่ง/หน้าที่ ระดบัการศึกษา และประเภทธุรกิจ (ตอ่)

TABLE 7  c.v. OF NUMBER OF LOGISTICS MONTHLY EMPLOYEES  BY POSITION/FUNCTION, LEVEL OF EDUCATION AND CATEGORY OF BUSINESS (cont'd)

รหัส

Code ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ปวช. / ปวส. อื่น ๆ

Bachelor Degree and Vocational / Others

Higher Degree Higher vocational 

463 การขายส่งอาหาร เคร่ืองด่ืม และยาสูบ                                                                                     0.1532 0.1377 0.0827 Wholesale of food, beverages and tobacco   

464 การขายส่งของใช้ในครัวเรือน                                                                                              0.1931 0.1369 0.1091 Wholesale of household goods      

465 การขายส่งเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้                                                                    0.1644 0.1195 0.0983 Wholesale of machinery, equipment and supplies    

466 การขายส่งสินค้าเฉพาะประเภทอื่นๆ                                                                                         0.1278 0.1019 0.0688 Other specialized wholesale     

469 การขายส่งสินค้าทัว่ไป                                                                                                   ** 0.2020 0.1267 Non-specialized wholesale trade        

47 การขายปลีก (ยกเวน้ยานยนต์และจักรยานยนต์)                                                                                0.1166 0.0679 0.1005 Retail trade (except of motor vehicles and 

motorcycles)                                         

471 ร้านขายปลีกสินค้าทัว่ไป                                                                                                 0.2891 0.1726 ** Retail sale in non-specialized stores    

472 ร้านขายปลีกอาหาร เคร่ืองด่ืม และยาสูบ                                                                                   ** ** 0.2724 Retail sale of food, beverages and tobacco in 

specialized stores                                

473 ร้านขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์                                                                                            ** 0.2206 0.2572 Retail sale of automotive fuel in specialized stores     

474 ร้านขายปลีกอปุกรณ์สารสนเทศและอปุกรณ์ส่ือสาร 0.1944 0.1815 0.2483 Retail sale of information and communications 

โทรคมนาคม                                                                    equipment in specialized stores                   

พนักงานหรือลูกจา้งรายเดือนทีป่ฏิบัติงานด้านโลจสิติกส์ / Monthly employees of logistics workers

พนักงานจดัส่ง /  Transportation workers
ประเภทธุรกจิ Category of business



ตาราง 7  ค่า c.v. ของจ านวนพนักงานหรือลูกจ้างรายเดอืนที่ปฏบิัตงิานดา้นโลจิสตกิส์ จ าแนกตามต าแหน่ง/หน้าที่ ระดบัการศึกษา และประเภทธุรกิจ (ตอ่)

TABLE 7  c.v. OF NUMBER OF LOGISTICS MONTHLY EMPLOYEES  BY POSITION/FUNCTION, LEVEL OF EDUCATION AND CATEGORY OF BUSINESS (cont'd)

รหัส

Code ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ปวช. / ปวส. อื่น ๆ

Bachelor Degree and Vocational / Others

Higher Degree Higher vocational 

475 ร้านขายปลีกอปุกรณ์อื่นๆ ชนิดใช้ในครัวเรือน                                                                              0.1599 0.1018 0.0715 Retail sale of other household equipment in 

specialized stores                                  

476 ร้านขายปลีกสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการ                                                                                   ** 0.2604 0.1603 Retail sale of cultural and recreation goods in 

specialized stores                              

477 ร้านขายปลีกสินค้าประเภทอื่นๆ                                                                                            0.2014 0.1873 0.1671 Retail sale of other goods in specialized stores      

หมายเหตุ : ** หมายถงึ ค่า c.v. มีค่าสูง

Note : ** means this value is not acceptable

พนักงานหรือลูกจา้งรายเดือนทีป่ฏิบัติงานด้านโลจสิติกส์ / Monthly employees of logistics workers

พนักงานจดัส่ง /  Transportation workers
ประเภทธุรกจิ Category of business



ตาราง 7  ค่า c.v. ของจ านวนพนักงานหรือลูกจ้างรายเดอืนที่ปฏบิัตงิานดา้นโลจิสตกิส์ จ าแนกตามต าแหน่ง/หน้าที่ ระดบัการศึกษา และประเภทธุรกิจ (ตอ่)

TABLE 7  c.v. OF NUMBER OF LOGISTICS MONTHLY EMPLOYEES  BY POSITION/FUNCTION, LEVEL OF EDUCATION AND CATEGORY OF BUSINESS (cont'd)

รหัส

Code ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ปวช. / ปวส. อื่น ๆ

Bachelor Degree and Vocational / Others

Higher Degree Higher vocational 

        รวม                                                                                                                0.0539 0.0755 0.0379         Total  

45 การขายส่งและการขายปลีก (ยกเวน้การซ่อมยานยนต์ 0.1043 0.1083 0.1069 Wholesale and retail trade (except of repair 

และจักรยานยนต์)                                                             of motor vehicles and motorcycles) 

451 การขายยานยนต์                                                                                                           0.1294 0.1474 0.2117 Sale of motor vehicles

453 การขายชิ้นส่วนและอปุกรณ์เสริมของยานยนต์                                                                                 0.2173 0.2414 0.1439 Sale of motor vehicle parts and accessories  

454 การขายจกัรยานยนต์ ชิ้นส่วนและอปุกรณ์เสริมทีเ่กี่ยวขอ้ง 0.1671 0.1636 0.1925 Sale, motorcycles, related parts ad accessories 

(ยกเว้นการบ ารุงรักษา และซ่อมแซมจกัรยานยนต์ และ (except maintenance and repair of motorcycles) 

ซ่อมแซมจกัรยานยนต์)

46 การขายส่ง (ยกเวน้ยานยนต์และจักรยานยนต์)                                                                                 0.0610 0.0655 0.0510 Wholesale trade (except of motor vehicles 

and motorcycles)  

461 การขายส่งโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจา้ง                                                                             ** ** 0.2929 Wholesale on a fee or contract basis 

462 การขายส่งวัตถดิุบทางการเกษตรและสัตว์มีชีวิต                                                                             0.2712 0.2381 0.2136 Wholesale of agricultural raw materials and live 

animals 

ประเภทธุรกจิ Category of business

พนักงานหรือลูกจา้งรายเดือนทีป่ฏิบัติงานด้านโลจสิติกส์ / Monthly employees of logistics workers

พนักงานคลังสินค้า /  Warehouse workers



ตาราง 7  ค่า c.v. ของจ านวนพนักงานหรือลูกจ้างรายเดอืนที่ปฏบิัตงิานดา้นโลจิสตกิส์ จ าแนกตามต าแหน่ง/หน้าที่ ระดบัการศึกษา และประเภทธุรกิจ (ตอ่)

TABLE 7  c.v. OF NUMBER OF LOGISTICS MONTHLY EMPLOYEES  BY POSITION/FUNCTION, LEVEL OF EDUCATION AND CATEGORY OF BUSINESS (cont'd)

รหัส

Code ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ปวช. / ปวส. อื่น ๆ

Bachelor Degree and Vocational / Others

Higher Degree Higher vocational 

463 การขายส่งอาหาร เคร่ืองด่ืม และยาสูบ                                                                                     0.1196 0.2126 0.1002 Wholesale of food, beverages and tobacco 

464 การขายส่งของใช้ในครัวเรือน                                                                                              0.1391 0.1205 0.1400 Wholesale of household goods  

465 การขายส่งเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้                                                                    0.1161 0.0964 0.1166 Wholesale of machinery, equipment and supplies 

466 การขายส่งสินค้าเฉพาะประเภทอื่นๆ                                                                                         0.1001 0.1133 0.0865 Other specialized wholesale  

469 การขายส่งสินค้าทัว่ไป                                                                                                   ** 0.1529 0.2491 Non-specialized wholesale trade 

47 การขายปลีก (ยกเวน้ยานยนต์และจักรยานยนต์)                                                                                0.1108 0.1599 0.0653 Retail trade (except of motor vehicles and 

motorcycles) 

471 ร้านขายปลีกสินค้าทัว่ไป                                                                                                 0.1970 0.2837 0.1356 Retail sale in non-specialized stores  

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

specialized stores  

473 ร้านขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์                                                                                            ** 0.2435 0.2230 Retail sale of automotive fuel in specialized stores  

474 ร้านขายปลีกอปุกรณ์สารสนเทศและอปุกรณ์ส่ือสาร 0.1463 0.1986 ** Retail sale of information and communications 

โทรคมนาคม                                                                    equipment in specialized stores   

ประเภทธุรกจิ Category of business

พนักงานหรือลูกจา้งรายเดือนทีป่ฏิบัติงานด้านโลจสิติกส์ / Monthly employees of logistics workers

พนักงานคลังสินค้า /  Warehouse workers



ตาราง 7  ค่า c.v. ของจ านวนพนักงานหรือลูกจ้างรายเดอืนที่ปฏบิัตงิานดา้นโลจิสตกิส์ จ าแนกตามต าแหน่ง/หน้าที่ ระดบัการศึกษา และประเภทธุรกิจ (ตอ่)

TABLE 7  c.v. OF NUMBER OF LOGISTICS MONTHLY EMPLOYEES  BY POSITION/FUNCTION, LEVEL OF EDUCATION AND CATEGORY OF BUSINESS (cont'd)

รหัส

Code ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ปวช. / ปวส. อื่น ๆ

Bachelor Degree and Vocational / Others

Higher Degree Higher vocational 

475 ร้านขายปลีกอปุกรณ์อื่นๆ ชนิดใช้ในครัวเรือน                                                                              0.2345 0.2643 0.0925 Retail sale of other household equipment in 

specialized stores 

476 ร้านขายปลีกสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการ                                                                                   0.2684 ** 0.2909 Retail sale of cultural and recreation goods in 

specialized stores 

477 ร้านขายปลีกสินค้าประเภทอื่นๆ                                                                                            0.2100 0.1793 0.2016 Retail sale of other goods in specialized stores 

หมายเหตุ : ** หมายถงึ ค่า c.v. มีค่าสูง

Note : ** means this value is not acceptable

พนักงานหรือลูกจา้งรายเดือนทีป่ฏิบัติงานด้านโลจสิติกส์ / Monthly employees of logistics workers

พนักงานคลังสินค้า /  Warehouse workers
ประเภทธุรกจิ Category of business



ตาราง 8  ค่า c.v. ของจ านวนพนักงานหรือลูกจ้างรายวันที่ปฏบิัตงิานดา้นโลจิสตกิส์ จ าแนกตามต าแหน่ง/หน้าที่ ระดบัการศึกษา และประเภทธุรกิจ

TABLE 8  c.v. OF NUMBER OF LOGISTICS DAILY EMPLOYEES  BY POSITION/FUNCTION, LEVEL OF EDUCATION AND CATEGORY OF BUSINESS

รหัส

Code ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ปวช. / ปวส. อื่น ๆ

Bachelor Degree and Vocational / Others

Higher Degree Higher vocational 

        รวม                                                                                                                0.1512 0.1256 0.1860         Total  

45 การขายส่งและการขายปลีก (ยกเวน้การซ่อมยานยนต์ ** 0.2944 ** Wholesale and retail trade (except of repair 

และจักรยานยนต์)                                                             of motor vehicles and motorcycles) 

451 การขายยานยนต์                                                                                                           0.0000 ** 0.0000 Sale of motor vehicles  

453 การขายชิ้นส่วนและอปุกรณ์เสริมของยานยนต์                                                                                 ** ** ** Sale of motor vehicle parts and accessories  

454 การขายจกัรยานยนต์ ชิ้นส่วนและอปุกรณ์เสริมทีเ่กี่ยวขอ้ง ** ** 0.0000 Sale, motorcycles, related parts and accessories 

(ยกเว้นการบ ารุงรักษา และซ่อมแซมจกัรยานยนต์ และ (except maintenance and repair of motorcycles) 

ซ่อมแซมจกัรยานยนต์)

46 การขายส่ง (ยกเวน้ยานยนต์และจักรยานยนต์)                                                                                 0.2394 0.1972 0.2511 Wholesale trade (except of motor vehicles 

and motorcycles) 

461 การขายส่งโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจา้ง                                                                             0.0000 ** 0.0000 Wholesale on a fee or contract basis 

462 การขายส่งวัตถดิุบทางการเกษตรและสัตว์มีชีวิต                                                                             ** ** ** Wholesale of agricultural raw materials and 

live animals 

พนักงานหรือลูกจา้งรายวันทีป่ฏิบัติงานด้านโลจสิติกส์ / Daily employees of logistics workers

พนักงานจดัซ้ือ /  Procurement workers
ประเภทธุรกจิ Category of business



ตาราง 8  ค่า c.v. ของจ านวนพนักงานหรือลูกจ้างรายวันที่ปฏบิัตงิานดา้นโลจิสตกิส์ จ าแนกตามต าแหน่ง/หน้าที่ ระดบัการศึกษา และประเภทธุรกิจ (ตอ่)

TABLE 8  c.v. OF NUMBER OF LOGISTICS DAILY EMPLOYEES  BY POSITION/FUNCTION, LEVEL OF EDUCATION AND CATEGORY OF BUSINESS (cont'd)

รหัส

Code ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ปวช. / ปวส. อื่น ๆ

Bachelor Degree and Vocational / Others

Higher Degree Higher vocational 

463 การขายส่งอาหาร เคร่ืองด่ืม และยาสูบ                                                                                     ** ** ** Wholesale of food, beverages and tobacco  

464 การขายส่งของใช้ในครัวเรือน                                                                                              ** ** ** Wholesale of household goods 

465 การขายส่งเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้                                                                    ** ** ** Wholesale of machinery, equipment and supplies

466 การขายส่งสินค้าเฉพาะประเภทอื่นๆ                                                                                         ** ** ** Other specialized wholesale     

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

47 การขายปลีก (ยกเวน้ยานยนต์และจักรยานยนต์)                                                                                0.2147 0.1880 0.2886 Retail trade (except of motor vehicles and 

motorcycles) 

471 ร้านขายปลีกสินค้าทัว่ไป                                                                                                 ** ** ** Retail sale in non-specialized stores  

472 ร้านขายปลีกอาหาร เคร่ืองด่ืม และยาสูบ                                                                                   0.0000 0.0000 ** Retail sale of food, beverages and tobacco in 

specialized stores 

473 ร้านขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์                                                                                            ** ** ** Retail sale of automotive fuel in specialized stores  

474 ร้านขายปลีกอปุกรณ์สารสนเทศและอปุกรณ์ส่ือสาร ** 0.0000 0.0000 Retail sale of information and communications 

โทรคมนาคม                                                                    equipment in specialized stores 

พนักงานหรือลูกจา้งรายวันทีป่ฏิบัติงานด้านโลจสิติกส์ / Daily employees of logistics workers

พนักงานจดัซ้ือ /  Procurement workers
ประเภทธุรกจิ Category of business



ตาราง 8  ค่า c.v. ของจ านวนพนักงานหรือลูกจ้างรายวันที่ปฏบิัตงิานดา้นโลจิสตกิส์ จ าแนกตามต าแหน่ง/หน้าที่ ระดบัการศึกษา และประเภทธุรกิจ (ตอ่)

TABLE 8  c.v. OF NUMBER OF LOGISTICS DAILY EMPLOYEES  BY POSITION/FUNCTION, LEVEL OF EDUCATION AND CATEGORY OF BUSINESS (cont'd)

รหัส

Code ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ปวช. / ปวส. อื่น ๆ

Bachelor Degree and Vocational / Others

Higher Degree Higher vocational 

475 ร้านขายปลีกอปุกรณ์อื่นๆ ชนิดใช้ในครัวเรือน                                                                              0.2591 0.2664 0.2842 Retail sale of other household equipment in 

specialized stores 

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

specialized stores 

477 ร้านขายปลีกสินค้าประเภทอื่นๆ                                                                                            0.0000 ** ** Retail sale of other goods in specialized stores  

หมายเหตุ : ** หมายถงึ ค่า c.v. มีค่าสูง

Note : ** means this value is not acceptable

พนักงานหรือลูกจา้งรายวันทีป่ฏิบัติงานด้านโลจสิติกส์ / Daily employees of logistics workers

ประเภทธุรกจิ
พนักงานจดัซ้ือ /  Procurement workers

Category of business



ตาราง 8  ค่า c.v. ของจ านวนพนักงานหรือลูกจ้างรายวันที่ปฏบิัตงิานดา้นโลจิสตกิส์ จ าแนกตามต าแหน่ง/หน้าที่ ระดบัการศึกษา และประเภทธุรกิจ (ตอ่)

TABLE 8  c.v. OF NUMBER OF LOGISTICS DAILY EMPLOYEES  BY POSITION/FUNCTION, LEVEL OF EDUCATION AND CATEGORY OF BUSINESS (cont'd)

รหัส

Code ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ปวช. / ปวส. อื่น ๆ

Bachelor Degree and Vocational / Others

Higher Degree Higher vocational 

        รวม                                                                                                                ** 0.1095 0.0543         Total 

45 การขายส่งและการขายปลีก (ยกเวน้การซ่อมยานยนต์ ** ** 0.1922 Wholesale and retail trade (except of repair 

และจักรยานยนต์)                                                             of motor vehicles and motorcycles) 

451 การขายยานยนต์                                                                                                           0.0000 ** ** Sale of motor vehicles 

453 การขายชิ้นส่วนและอปุกรณ์เสริมของยานยนต์                                                                                 ** ** 0.2637 Sale of motor vehicle parts and accessories  

454 การขายจกัรยานยนต์ ชิ้นส่วนและอปุกรณ์เสริมทีเ่กี่ยวขอ้ง ** ** ** Sale, motorcycles, related parts and accessories 

(ยกเว้นการบ ารุงรักษา และซ่อมแซมจกัรยานยนต์ และ (except maintenance and repair of motorcycles) 

ซ่อมแซมจกัรยานยนต์)

46 การขายส่ง (ยกเวน้ยานยนต์และจักรยานยนต์)                                                                                 ** 0.1657 0.0741 Wholesale trade (except of motor vehicles 

and motorcycles) 

461 การขายส่งโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจา้ง                                                                             0.0000 ** ** Wholesale on a fee or contract basis 

462 การขายส่งวัตถดิุบทางการเกษตรและสัตว์มีชีวิต                                                                             0.0000 ** 0.2454 Wholesale of agricultural raw materials and 

live animals 

พนักงานหรือลูกจา้งรายวันทีป่ฏิบัติงานด้านโลจสิติกส์ / Daily employees of logistics workers

พนักงานจดัส่ง /  Transportation workers
ประเภทธุรกจิ Category of business



ตาราง 8  ค่า c.v. ของจ านวนพนักงานหรือลูกจ้างรายวันที่ปฏบิัตงิานดา้นโลจิสตกิส์ จ าแนกตามต าแหน่ง/หน้าที่ ระดบัการศึกษา และประเภทธุรกิจ (ตอ่)

TABLE 8  c.v. OF NUMBER OF LOGISTICS DAILY EMPLOYEES  BY POSITION/FUNCTION, LEVEL OF EDUCATION AND CATEGORY OF BUSINESS (cont'd)

รหัส

Code ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ปวช. / ปวส. อื่น ๆ

Bachelor Degree and Vocational / Others

Higher Degree Higher vocational 

463 การขายส่งอาหาร เคร่ืองด่ืม และยาสูบ                                                                                     ** ** 0.1536 Wholesale of food, beverages and tobacco 

464 การขายส่งของใช้ในครัวเรือน                                                                                              ** ** 0.2153 Wholesale of household goods 

465 การขายส่งเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้                                                                    ** ** 0.1990 Wholesale of machinery, equipment and supplies

466 การขายส่งสินค้าเฉพาะประเภทอื่นๆ                                                                                         ** 0.2298 0.1036 Other specialized wholesale  

469 การขายส่งสินค้าทัว่ไป                                                                                                   0.0000 0.2741 0.1368 Non-specialized wholesale trade 

47 การขายปลีก (ยกเวน้ยานยนต์และจักรยานยนต์)                                                                                ** 0.1456 0.0831 Retail trade (except of motor vehicles and 

motorcycles) 

471 ร้านขายปลีกสินค้าทัว่ไป                                                                                                 0.0000 0.2691 ** Retail sale in non-specialized stores  

472 ร้านขายปลีกอาหาร เคร่ืองด่ืม และยาสูบ                                                                                   0.0000 ** ** Retail sale of food, beverages and tobacco in 

specialized stores 

473 ร้านขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์                                                                                            0.0000 ** ** Retail sale of automotive fuel in specialized stores  

474 ร้านขายปลีกอปุกรณ์สารสนเทศและอปุกรณ์ส่ือสาร 0.0000 ** ** Retail sale of information and communications 

โทรคมนาคม                                                                    equipment in specialized stores 

พนักงานหรือลูกจา้งรายวันทีป่ฏิบัติงานด้านโลจสิติกส์ / Daily employees of logistics workers

พนักงานจดัส่ง /  Transportation workers
ประเภทธุรกจิ Category of business



ตาราง 8  ค่า c.v. ของจ านวนพนักงานหรือลูกจ้างรายวันที่ปฏบิัตงิานดา้นโลจิสตกิส์ จ าแนกตามต าแหน่ง/หน้าที่ ระดบัการศึกษา และประเภทธุรกิจ (ตอ่)

TABLE 8  c.v. OF NUMBER OF LOGISTICS DAILY EMPLOYEES  BY POSITION/FUNCTION, LEVEL OF EDUCATION AND CATEGORY OF BUSINESS (cont'd)

รหัส

Code ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ปวช. / ปวส. อื่น ๆ

Bachelor Degree and Vocational / Others

Higher Degree Higher vocational 

475 ร้านขายปลีกอปุกรณ์อื่นๆ ชนิดใช้ในครัวเรือน                                                                              ** 0.1875 0.0933 Retail sale of other household equipment in 

specialized stores 

476 ร้านขายปลีกสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการ                                                                                   0.0000 ** 0.2734 Retail sale of cultural and recreation goods in 

specialized stores 

477 ร้านขายปลีกสินค้าประเภทอื่นๆ                                                                                            0.0000 ** ** Retail sale of other goods in specialized stores  

หมายเหตุ : ** หมายถงึ ค่า c.v. มีค่าสูง

Note : ** means this value is not acceptable

พนักงานหรือลูกจา้งรายวันทีป่ฏิบัติงานด้านโลจสิติกส์ / Daily employees of logistics workers

ประเภทธุรกจิ
พนักงานจดัส่ง /  Transportation workers

Category of business



ตาราง 8  ค่า c.v. ของจ านวนพนักงานหรือลูกจ้างรายวันที่ปฏบิัตงิานดา้นโลจิสตกิส์ จ าแนกตามต าแหน่ง/หน้าที่ ระดบัการศึกษา และประเภทธุรกิจ (ตอ่)

TABLE 8  c.v. OF NUMBER OF LOGISTICS DAILY EMPLOYEES  BY POSITION/FUNCTION, LEVEL OF EDUCATION AND CATEGORY OF BUSINESS (cont'd)

รหัส

Code ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ปวช. / ปวส. อื่น ๆ

Bachelor Degree and Vocational / Others

Higher Degree Higher vocational 

        รวม                                                                                                                0.1871 0.1050 0.0812         Total  

45 การขายส่งและการขายปลีก (ยกเวน้การซ่อมยานยนต์ ** 0.2150 0.1930 Wholesale and retail trade (except of repair 

และจักรยานยนต์)                                                             of motor vehicles and motorcycles) 

451 การขายยานยนต์                                                                                                           ** ** ** Sale of motor vehicles  

453 การขายชิ้นส่วนและอปุกรณ์เสริมของยานยนต์                                                                                 ** ** 0.2189 Sale of motor vehicle parts and accessories  

454 การขายจกัรยานยนต์ ชิ้นส่วนและอปุกรณ์เสริมทีเ่กี่ยวขอ้ง ** ** ** Sale, motorcycles, related parts and accessories 

(ยกเว้นการบ ารุงรักษา และซ่อมแซมจกัรยานยนต์ และ (except maintenance and repair of motorcycles) 

ซ่อมแซมจกัรยานยนต์)

46 การขายส่ง (ยกเวน้ยานยนต์และจักรยานยนต์)                                                                                 ** 0.1301 0.0955 Wholesale trade (except of motor vehicles 

and motorcycles) 

461 การขายส่งโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจา้ง                                                                             0.0000 ** ** Wholesale on a fee or contract basis 

462 การขายส่งวัตถดิุบทางการเกษตรและสัตว์มีชีวิต                                                                             ** ** 0.1936 Wholesale of agricultural raw materials and live 

animals 

Category of business

พนักงานหรือลูกจา้งรายวันทีป่ฏิบัติงานด้านโลจสิติกส์ / Daily employees of logistics workers

ประเภทธุรกจิ
พนักงานคลังสินค้า /  Warehouse workers



ตาราง 8  ค่า c.v. ของจ านวนพนักงานหรือลูกจ้างรายวันที่ปฏบิัตงิานดา้นโลจิสตกิส์ จ าแนกตามต าแหน่ง/หน้าที่ ระดบัการศึกษา และประเภทธุรกิจ (ตอ่)

TABLE 8  c.v. OF NUMBER OF LOGISTICS DAILY EMPLOYEES  BY POSITION/FUNCTION, LEVEL OF EDUCATION AND CATEGORY OF BUSINESS (cont'd)

รหัส

Code ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ปวช. / ปวส. อื่น ๆ

Bachelor Degree and Vocational / Others

Higher Degree Higher vocational 

463 การขายส่งอาหาร เคร่ืองด่ืม และยาสูบ                                                                                     ** 0.2112 0.1873 Wholesale of food, beverages and tobacco  

464 การขายส่งของใช้ในครัวเรือน                                                                                              ** ** 0.2011 Wholesale of household goods 

465 การขายส่งเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้                                                                    ** ** ** Wholesale of machinery, equipment and supplies

466 การขายส่งสินค้าเฉพาะประเภทอื่นๆ                                                                                         ** 0.2326 0.0906 Other specialized wholesale     

469 การขายส่งสินค้าทัว่ไป                                                                                                   0.0000 0.2588 0.1640 Non-specialized wholesale trade   

47 การขายปลีก (ยกเวน้ยานยนต์และจักรยานยนต์)                                                                                0.2512 0.1622 0.1632 Retail trade (except of motor vehicles and 

motorcycles) 

471 ร้านขายปลีกสินค้าทัว่ไป                                                                                                 ** 0.2884 0.2181 Retail sale in non-specialized stores  

472 ร้านขายปลีกอาหาร เคร่ืองด่ืม และยาสูบ                                                                                   0.0000 ** ** Retail sale of food, beverages and tobacco in 

specialized stores 

473 ร้านขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์                                                                                            ** ** 0.2544 Retail sale of automotive fuel in specialized stores  

474 ร้านขายปลีกอปุกรณ์สารสนเทศและอปุกรณ์ส่ือสาร ** ** ** Retail sale of information and communications 

โทรคมนาคม                                                                    equipment in specialized stores 

พนักงานหรือลูกจา้งรายวันทีป่ฏิบัติงานด้านโลจสิติกส์ / Daily employees of logistics workers

พนักงานคลังสินค้า /  Warehouse workers
ประเภทธุรกจิ Category of business



ตาราง 8  ค่า c.v. ของจ านวนพนักงานหรือลูกจ้างรายวันที่ปฏบิัตงิานดา้นโลจิสตกิส์ จ าแนกตามต าแหน่ง/หน้าที่ ระดบัการศึกษา และประเภทธุรกิจ (ตอ่)

TABLE 8  c.v. OF NUMBER OF LOGISTICS DAILY EMPLOYEES  BY POSITION/FUNCTION, LEVEL OF EDUCATION AND CATEGORY OF BUSINESS (cont'd)

รหัส

Code ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ปวช. / ปวส. อื่น ๆ

Bachelor Degree and Vocational / Others

Higher Degree Higher vocational 

475 ร้านขายปลีกอปุกรณ์อื่นๆ ชนิดใช้ในครัวเรือน                                                                              ** 0.2532 0.1285 Retail sale of other household equipment in 

specialized stores 

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

specialized stores 

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

หมายเหตุ : ** หมายถงึ ค่า c.v. มีค่าสูง

Note : ** means this value is not acceptable

พนักงานหรือลูกจา้งรายวันทีป่ฏิบัติงานด้านโลจสิติกส์ / Daily employees of logistics workers

ประเภทธุรกจิ
พนักงานคลังสินค้า /  Warehouse workers

Category of business




