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คํานํา 
 

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตนับเป นกิจกรรมทางเศรษฐกิจสาขาหน่ึงที่มีความสําคัญ              
ในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายดานการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่สงเสริมการนําเทคโนโลยีช้ันสูงและนวัตกรรมใหมๆ มาใชปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
เพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะ 20 ปขางหนาตามกรอบการพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 สํานักงานสถิติแหงชาติ เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บรวบรวมขอมูลทั้งดาน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดจัดทําสํามะโนอุตสาหกรรมข้ึน 
เพื่อใหประเทศมีขอมูลสถิติพื้นฐานที่สําคัญทางดานอุตสาหกรรมการผลิตอยางตอเน่ือง เพื่อภาครัฐและ
เอกชนใชในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั้งในระดับประเทศ
และระดับจังหวัดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันในตลาดโลก 

ในการจัดทําสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ครั้งน้ี ไดกําหนดแผนการดําเนินงานเปน 2 ข้ันตอน 
คือ ข้ันการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานหรือการนับจดสถานประกอบการทุกประเภท ซึ่งดําเนินการใน      
ป 2559 และข้ันการเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียดหรือการแจงนับสถานประกอบการในอุตสาหกรรม
การผลิตดําเนินการในป 2560 

รายงานฉบับน้ี เปนรายงานผลในข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานหรือการนับจดสถาน-
ประกอบการในป 2559 ซึ่งจัดจําแนกประเภทสถานประกอบการตามการจัดมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศ
ไทยป 2552 (Thailand Standard Industrial Classification: TSIC 2009) ไดแก สถานประกอบการที่
ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับธุรกิจทางการคา ธุรกิจทางการบริการ การผลิต การกอสราง การขนสงทางบก
และสถานที่เก็บสินคา กิจกรรมดานขอมูลขาวสารและการสื่อสาร และโรงพยาบาลเอกชน ที่ต้ังอยูใน 
จังหวัดยโสธร 

สํานักงานสถิติแหงชาติ ใครขอขอบคุณผูประกอบการและผูเกี่ยวของทุกฝายที่ไดใหความ
รวมมือในการใหขอมูล ซึ่งขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนสําหรับผูใชขอมูลทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน
ตอไป 

 

     



 

บทสรปุสําหรบัผูบริหาร 
 

เ น่ืองจากบริบทของประเทศมีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจสังคมและการเมือง 
ที่ ส งผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมทําให
โครงสรางการดําเนินธุรกิจและอุตสาหกรรม
เปลี่ยนแปลงไป เชน วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) มีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึน 
และมี ธุ ร กิ จทางการคา  การบริ ก าร  และ
อุตสาหกรรมใหมๆ เกิดข้ึน เปนตน ซึ่งถือเปน
กลไกที่สําคัญตอการเจริญเติบโตของระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ ดังน้ันขอมูลสถิติและ
สารสนเทศโครงสรางข้ันพื้นฐานเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรม จึงมีความสําคัญ
และจําเปนสําหรับภาครัฐและเอกชนใชในการ
กํ าหนดนโ ยบายแล ะวางแผนพัฒนาด า น
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั้งในระดับประเทศ
และระดับทองถ่ิน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันทางเศรษฐกิจในตลาดโลก 

สํานักงานสถิติแหงชาติ จัดทําสํามะโน
อุตสาหกรรมทุก 10 ป ตามขอเสนอแนะของ
องคการสหประชาชาติและไดวางแผนเปลี่ยนเปน
จัดทําทุก 5 ป เพื่อใหประเทศมีขอมูลพื้นฐาน      
ที่สําคัญทางดานอุตสาหกรรมการผลิตอยาง
ตอเ น่ือง เพื่อใชในการวิเคราะหและติดตาม
สถานการณดานเศรษฐกิจของประเทศและ
ภูมิภาคซึ่งที่ผานมาสํานักงานสถิติแหงชาติจัดทํา
สํามะโนอุตสาหกรรมมาแลว 4 ครั้ง ในป 2507 
ป 2540 ป 2550 และป 2555 สําหรับป 2560 
เปนการจัดทําสํามะโนอุตสาหกรรมครั้ งที่ 5   
ของประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในการจัดทําสํ ามะโนอุตสาหกรรม    
พ.ศ. 2560 ไดกําหนดแผนการดําเนินงานเปน    
2 ข้ันตอนคือ ข้ันการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐาน
หรือการนับจดสถานประกอบการทุกประเภท     
ซึ่งดําเนินการในป 2559 และข้ันการเก็บรวบรวม
ข อมู ลรายละเอี ยดหรื อการแจงนับสถาน
ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ดําเนินการ
ในป 2560 

การนําเสนอผลสํามะโนในรายงาน   
ฉบับน้ี เปนผลจากข้ันการเก็บรวบรวมขอมูล
พื้นฐานหรือการนับจดสถานประกอบการ         
ในป  2559 ซึ่ ง จั ดจํ าแนกประ เภทสถาน
ประกอบการตามการจัดประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรมประเทศไทย ป 2552 (Thailand 
Standard Industrial Classification : TSIC 
2009) ไดแก ธุรกิจทางการคาธุรกิจทางการ
บริการ การผลิต การกอสราง การขนสงทางบก
และสถานที่ เก็บสินคา กิจกรรมดานขอมูล
ขาวสารและการสื่ อสาร และกิจกรรมดาน
โรงพยาบาลเอกชน ที่ต้ังอยูใน จังหวัดยโสธร 
โดยดําเ นินการเก็บรวบรวมขอมูลสถาน-
ประกอบการในพื้นที่เขตเทศบาล ระหวางเดือน
พฤษภาคม – สิงหาคม 2559 และพื้นที่นอกเขต
เทศบาลระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559 

ผลการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานของ
สถานประกอบการในจังหวัดยโสธร พบวา       
มีสถานประกอบการ จํานวนทั้งสิ้น 20,355 
แหง สรุปไดดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

     ความหนาแนนของสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  ความหนาแนนของการจางงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดยโสธร 

จํานวนสถานประกอบการ 

1 – 1,000 สถานประกอบการ 

1,001 – 2,000 สถานประกอบการ 

2,001 – 3,000 สถานประกอบการ 

มากกวา 3,000 สถานประกอบการ 

         1- 3,000 คน 

3,001 – 4,000 คน 

4,001 – 5,000 คน 

มากกวา 5,000 คน 

   จํานวนคนทํางาน 

ฉ 



 

331

7659

238

แผนภูมิ ก รอยละของสถานประกอบการ จําแนกตาม     
              กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

37.0%

1.1%

2.3%
6.1%

26.7%

2.8%

2.9%

1.9%
1.9%

7.6%

8.7%

1.0%

การผลิต (37.0%)

การกอสราง (2.3%)

การขาย-ซอมแซมยานยนต และรถจักรยานยนต (6.1%)

การขายสง (2.8%)

การขายปลีก (26.7%)

การขนสงทางบก สถานท่ีเก็บสินคา (2.9%)

ท่ีพักแรม บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (7.6%)

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย (1.0%)

กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (1.9%)

ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ (1.9%)

กิจกรรมบริการดานอ่ืน ๆ (8.7%)

อ่ืนๆ ไดแก

 
แผนภูมิ ข จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของ    
             สถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)     
 
 
 
 
       
 
 

 

 
 
 
 
 

1. จํานวนสถานประกอบการ 
ผลจากการสํ ามะ โนอุ ตสาหกรรม          

พ.ศ.  2560 พบวา  จั งห วัดยโสธรมีสถาน -
ประกอบการทั้งสิ้น 20,355 แหง เมื่อจําแนกตาม
ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบวา กิจกรรม
ดานการผลิตมีจํานวนมากที่สุด คือ 7,528 แหง 
คิดเปนรอยละ 37.0 รองลงมาเปนกิจกรรมการ
ขายปลีก จํานวน 5,429 แหง คิดเปนรอยละ 
26.7 และการบริการอื่นๆ จํานวน 1,766 แหง 
คิดเปนรอยละ 8.7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. ขนาดของสถานประกอบการ 

เมื่อพิจารณาขนาดของสถานประกอบการ
จําแนกตามจํานวนคนทํางาน พบวา สวนใหญเปน
สถานประกอบการที่ มี ขนาดของคนทํา ง าน         
1-15 คน จํานวน 19,948 แหง คิดเปนรอยละ 98.0  

สวนสถานประกอบการที่เหลือ จํานวน 
408 แหง หรือคิดเปนรอยละ 2.0 เปนสถาน-
ประกอบการที่มีขนาดของคนทํางาน 16-25 คน 
จํานวน 238 แหง มีขนาดของคนทํางาน 31-50 คน 
จํานวน 76 แหง มีขนาดของคนทํางาน 26-30 คน 
จํานวน 59 แหง และเปนสถานประกอบการที่มี
ขนาดของคนทํางาน 200 คนข้ึนไป มีจํานวน    
นอยที่สุด คือ มีจํานวน 3 แหง 
 

20,355 
แหง 

 

ขนาดของสถาน- 

ประกอบการ 

  จํานวน (แหง) 2.0% 

98.0% 

   16-25 คน  26-30 คน 31-50 คน 51-200 คน  >200 คน 
   

1 -15 9

16 9� 8

20,355 
แหง 

1-15 คน 

16 คนขึน้ไป 

 

การจัดการและการบําบัดน้ําเสีย ของเสียและ 
ส่ิงปฏิกูล ขอมูลขาวสารและการส่ือสาร   
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิค  
กิจกรรมดานโรงพยาบาลเอกชน (1.1%)  

ช 



 

5,405

4,549

6,290

2,222

1,889

 

แผนภูมิ ค จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตาม 
             ระยะเวลาการดําเนินกิจการ  

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
แผนภูมิ ง รอยละของสถานประกอบการ จําแนกตาม 
             รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย  

 

 

6.2%
1.2%

91.1%

1.5%

สวนบุคคล (91.1%)      

บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) (1.2%)

หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด (1.5%)              

สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ และอื่น ๆ (6.2%)

 
 
 
แผนภูมิ จ รอยละของสถานประกอบการ จําแนกตาม  
             รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3. ระยะเวลาการดําเนินกิจการ 
สําหรับระยะเวลาในการดําเนินกิจการ

ของสถานประกอบการ พบวา สวนใหญสถาน-
ประกอบการมีการดําเนินกิจการอยูระหวาง    
10-19 ป จํานวน 6,290 แหง รองลงมาดําเนิน
กิจการตํ่ากวา 5 ป จํานวน 5,405 แหง และ
ดําเนินกิจการ 5-9 ป มีจํานวน 4,509 แหง 
 

 
 

4. รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย 

เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า รู ป แ บ บ ก า ร จั ด ต้ั ง        
ตามกฎหมายของสถานประกอบการ พบวา   
สถานประกอบการสวนใหญมีรูปแบบการจัดต้ัง
เปนสวนบุคคล มีจํานวน 18,532 แหง คิดเปน
รอยละ 91.1 รองลงมาจัดต้ังในรูปแบบอื่น ๆ  เชน 
กลุมแมบาน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ จํานวน 
1,276 แหง  คิดเปนรอยละ 6.2 หางหุนสวนจาํกดั 
หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล จํานวน 304 แหง 
คิดเปนรอยละ 1.5 บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด 
(มหาชน) จํานวน 243 แหง คิดเปนรอยละ 1.2  

 

 

 
5. รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ 

เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า รู ป แ บ บ ก า ร จั ด ต้ั ง         
ทางเศรษฐกิจของสถานประกอบการ พบวา 
สถานประกอบการสวนใหญมีรูปแบบการจัดต้ัง
เปนสํานักงานแหงเดียว จํานวน 20,167 แหง  
คิด เป นร อยละ  99 .1  ของจํ านวนสถาน -
ประกอบการทั้งสิ้น รองลงมาเปนสํานักงานสาขา 
จํานวน 175 แหง คิดเปนรอยละ 0.8 และ    
เปนสํานักงานใหญ จํานวน 13 แหง คิดเปน  
รอยละ 0.1 ตามลําดับ 
 

 

20,355 
แหง 

 

0.80.1

99.1

รอยละ 

 สํานักงานแหงเดียว   สํานักงานใหญ    สํานักงานสาขา         
รูปแบบการจัดต้ัง 
ทางเศรษฐกิจ 

ตํ่ากวา 5 ป 

     5-9 ป           

 10-19 ป         

20-29 ป        

> 30 ป จํานวน (แหง) 

ซ 



 

กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ 

แผนภูมิ ฉ รอยละของสถานประกอบการ จําแนกตาม  
             การมีตางประเทศรวมลงทุนหรือถือหุน 

 

 

 

 
 
แผนภูมิ ช จํานวนคนทํางานและลูกจางของสถาน 
             ประกอบการจําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

 

21,329

12,863

2,768

5,575

2,304 1,566
3,0173,3203,406 3,238

7,101

3,980 2,672 902
1,4971,698

คนทํางาน ลูกจาง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. การมีตางประเทศรวมลงทุนหรือถือหุน 
การมีตางประเทศรวมลงทุนหรือถือหุน 

พบวา สถานประกอบการที่มีรูปแบบการจดัต้ังตาม
กฎหมายเปนบริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) 
จํานวน 243 แหง เปนสถานประกอบการที่มี
ตางประเทศรวมลงทุนหรือถือหุน เพียง 1 แหง  
คิดเปนรอยละ 0.4 โดยมีตางประเทศรวมลงทุน 
หรือถือหุนอยูระหวาง 10-50 % 
 
 
 
 

 

7. จํานวนคนทํางาน และลูกจาง  

เมื่อพิจารณาจํานวนคนทํางานจําแนก
ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบวา กิจกรรมการผลิต    
มีจํานวนคนทํางานมากที่สุด คือ 21,329 คน 
รองลงมาเปนกิจกรรมการขายปลีก มีจํานวน
คนทํางาน 12,863 คน และกิจกรรมดานศิลปะ 
ความบันเทิงและนันทนาการ มีจํานวนคนทํางาน 
3,406 คน  

และเมื่อพิจารณาจํานวนลูกจางจําแนก
ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบวา กิจกรรมการผลิต
มีจํานวนลูกจางมากที่สุดเชนกัน คือ 7,101 คน 
รองลงมาเปนกิจกรรมการขายปลีก จํานวน 3,980 คน 
และกิ จกรรมด านศิลปะ ความบันเทิ งและ
นันทนาการ มีจํานวน 2,672 คน  

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

จํานวน (คน) 

           1             2            3            4            5            6            7             8                                                                                 

1. การผลิต 

2. การขายปลีก 

3. ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 

4. ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม  

5. การขาย-ซอมแซมยานยนต และรถจักรยานยนต 

6. การกอสราง 

7. การขายสง 

8. อื่นๆ ไดแก การจัดการและการบําบัดนํ้าเสีย ของเสียและสิง่ปฏิกูล 

          การขนสงทางบก สถานที่เก็บสินคา ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร 

          กจิกรรมอสังหาริมทรัพย กจิกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร  

          และเทคนิค กิจกรรมการบรหิาร และการบรกิารสนับสนุน 

          กจิกรรมบริการดานอื่น ๆ และกิจกรรมดานโรงพยาบาลเอกชน 

 

การรวมลงทุนจากตางประเทศ 

สัดสวนการลงทุน 
ของตางประเทศ 

243 
แหง 

 

ม ี
ไมม ี

10-50% 
0.4% 

99.6% 

             คนทํางาน หมายถึง เจาของกิจการหรือหุนสวนท่ีทํางานโดยไมไดรับคาจาง 
                         เงินเดือน และลูกจาง 

ฌ 



 

ขนาดของสถาน-  
ประกอบการ 

แผนภูมิ ซ จํานวนคนทํางานและลูกจาง ของสถาน 
             ประกอบการจําแนกตามขนาด 
             ของสถานประกอบการ  
             (จํานวนคนทํางาน) 

 

 

41,578

4,842
1,710 2,943 2,934 1,509

10,993

3,612
1,047 2,026 2,558 1,484

คนทํางาน ลูกจาง

 

 

 

 

แผนภูมิ ฌ รอยละของสถานประกอบการ ที่มีการใช
คอมพิวเตอร/ อินเตอรเน็ต ในการดําเนินกิจการ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

เมื่อพิจารณาจํานวนคนทํางานตามขนาด
ของสถานประกอบการ พบวา คนทํางานสวนใหญ
อยูในสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 1-15 คน 
มีจํานวน 41,578 คน จากจํานวนทั้งสิ้น 55,516 คน 
สวนสถานประกอบการที่มีคนทํางานมากกวา 
200 คน มีคนทํางานนอยที่สุด  คือ จํานวน  
1,509 คน  

และเมื่อพิจารณาจํานวนลูกจางตามขนาด
ของสถานประกอบการ พบวา ลูกจางสวนใหญ  
อยูในสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 1-15 คน 
จํานวน 10,993 คน จากจํานวนทั้งสิ้น 21,720 คน 
สวนสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 26-30 คน 
มีจํานวนลูกจางนอยที่สุด คือ 1,047 คน  

 

 

 
8. การใชคอมพิวเตอร/อินเตอรเน็ต  
   ในการดําเนินกิจการ 

สําหรับการนําคอมพิวเตอรมาใชในการ
ดําเนินกิจการของสถานประกอบการ พบวา  
สวนใหญไมมีการใชคอมพิวเตอร รอยละ 95.2  
ที่มีการใชคอมพิวเตอร มีเพียงรอยละ 4.8 เทาน้ัน 

สําหรับการใชอินเตอรเน็ต พบวา สถาน-
ประกอบการสวนใหญไมมีการใชอินเตอรเน็ต    
ในการดําเนินกิจการ รอยละ 95.6 สวนที่มีการใช
อินเตอรเน็ตในการดําเนินกิจการ มีรอยละ 4.4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ใชท่ีสถานประกอบการ 

ไมใช 
95.2% 

100.0% 

คอมพิวเตอร 

อินเตอรเนต็ 

20,355 
แหง 

 

ใช 
4.4% 

ไมใช 
95.6% 

ใช 
4.8% 

20,355 
แหง 

 

จํานวน (คน) 

           1 – 15 คน  16 – 25 คน   26 – 30 คน  31 – 50 คน 51 -200 คน  > 200 คน   

   

             คนทํางาน หมายถึง เจาของกิจการหรือหุนสวนท่ีทํางานโดยไมไดรับคาจาง 

                         เงินเดือน และลูกจาง 

ญ 



 

แผนภูมิ ญ รอยละของสถานประกอบการที่มีการขาย 
              สินคาทางอินเทอรเน็ต จําแนกตามลักษณะ 
              การขายสินคาผานทางอินเตอรเน็ต 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

แผนภูมิ ฎ รอยละของสถานประกอบการที่พักแรม  
             จําแนกตามลักษณะการใหบริการที่พักแรม 

 

เพ่ือการทองเที่ยว

ไมใชเพ่ือการทองเที่ยว

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. การใชอินเทอรเน็ตในการดําเนินกิจการและ 
   การขายสนิคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ต 

    สถานประกอบการทีม่ีการใชอินเทอรเน็ต
ในการดําเนินกิจการ พบวา สวนใหญรอยละ 
98.6 ไมมีการขายสินคาผานทางอินเทอรเน็ต    
มีเพียงรอยละ 1.4 เทาน้ัน ที่ขายสินคาผานทาง
อินเทอรเน็ต โดยแยกเปนจํานวนไดดังน้ี ขายผาน
เว็บไซตของตัวเอง จํานวน 37 แหง ขายผานเว็บไซต
ของคนอื่น 21 แหง ขายผานตลาดกลาง 40 แหง 
และขายผาน Social Network จํานวน 208 แหง 
         

 
 
 
10. จํานวนสถานประกอบการท่ีพักแรม 

เมื่อพิจารณาสถานประกอบการที่จัดอยูใน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทที่พักแรม พบวา 
สวนใหญมีวัตถุประสงคไมใชเพื่อการทองเที่ยว  
รอยละ 78.8 สวนที่มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว 
มีรอยละ 21.2 

40

208

21

37

จํานวน (แหง) 

ไมม ี
98.6% 

ขายผานเว็บไซตของตัวเอง 

ขายผานเว็บไซตของคนอื่น  

ขายผานตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส 

ขายผาน Social Network 

 

   ม ี
1.4% 

20,355 
แหง 

21.2% 
78.8% 

ฎ 
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บทที่ 1 
บทนํา  

  

1.1 ความเปนมา 

สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทําสํามะโน
อุตสาหกรรมทุก 10 ป  ตามขอเสนอแนะของ   
องคกรสหประชาชาติ เพื่อใหประเทศมีขอมูล
พื้นฐานที่สําคัญทางดานอุตสาหกรรมการผลิตมา         
อยางตอเน่ือง เน่ืองจากความผันผวนของเศรษฐกิจ
โลกทํ า ให โครงสร างการ ดํ าเ นิน ธุรกิ จและ
อุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วทําให
หนวยงานหลักดานเศรษฐกิจของประเทศ ไดแก 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ธนาคารแหงประเทศ
ไทย และกระทรวงพาณิชย มีความจําเปนตองใช
ขอมูล   ที่ทันสมัยเพื่อใชในการวิเคราะหและ
ติดตามสถานการณดานเศรษฐกิจของประเทศและ
ภูมิภาค จึงขอใหสํานักงานสถิติแหงชาติ จัดทําสํา
มะโนอุตสาหกรรมจากทุก 10 ป เปนจัดทําทุก 5 ป 
ประกอบกับประเทศตาง ๆ สวนใหญไดมีการจัดทํา 
สํ ามะโนดานเศรษฐกิ จทุก  5 ป  ในป  2555 
สํานักงานสถิติแหงชาติไดวางแผนปรับการจัดทําสํา
มะโนอุตสาหกรรม เปนประจําทุก 5 ป โดยบูรณา
การดําเนินการไปพรอมกับสํามะโนธุรกิจทางการคา
และธุรกิจทางการบริการ ภายใตช่ือ “สํามะโนธุรกิจ
และอุตสาหกรรม” สํามะโนอุตสาหกรรมจัดทํา
มาแลว   4 ครั้ง ในป 2507 ป 2540 ป 2550 และป 
2555 สําหรับในป 2560 จะครบรอบ 5 ป ในการจัดทํา
สํามะโนอุตสาหกรรมซึ่งนับเปนครั้งที่ 5 ของประเทศ
ไทย 

สําหรับการจัดทําสํามะโนอุตสาหกรรม   
พ.ศ. 2560 ไดกําหนดแผนการดําเนินงานเปน          
2 ข้ันตอน คือ ข้ันการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานหรือ
การนับจดสถานประกอบการทุกประเภท ดําเนินการ
ในป 2559 และข้ันการเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียด
หรือการแจงนับสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการ
ผลิต ซึ่งดําเนินการในป 2560 

 1.2  วัตถุประสงค 

1.2.1 เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานที่
แสดงใหเห็นโครงสราง และการกระจายตัวของ
สถานประกอบการประเภทตาง ๆ เชน สถาน-
ประกอบการธุรกิจทางการคา ธุรกิจทางการ
บริการ อุตสาหกรรมการผลิต การกอสราง การ
ขนสงทางบก สถานที่เก็บสินคา กิจกรรมดานขอมูล
ขาวสารและการสื่อสาร และโรงพยาบาลเอกชน 
เปนตน  

1.2.2 เพื่อเก็บรวบรวมรายละเอียดการ
ดําเนินงานของสถานประกอบการเกี่ยวกับจํานวน
และขนาดของสถานประกอบการ ประเภท
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  จํ า น ว นค นทํ า ง าน  ลู ก จ า ง  
ค าตอบแทนแรง งาน ค า ใช จ าย ในการผลิ ต         
และดําเนินงาน มูลคาขายผลผลิตและรายรับ          
สวนเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบ และสินคาคงเหลือ
มูลคาสินทรัพยถาวรของสถานประกอบการ และ
ขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการผลิต 

1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนสําหรับผูใช
ขอมูลทั้งในภาครัฐและเอกชน ดังน้ี 

ภาครัฐ : 

1 .3 .1 ใช ในการวางแผนและกําหนด
นโยบาย พัฒนาเศรษฐกิจดานอุตสาหกรรมการ
ผลิตทั้งในระดับประเทศและระดับทองถ่ิน เพื่อ
เสริมสรางศักยภาพของอุตสาหกรรมใหสามารถ
แขงขันได   ในเวทีการคาโลก  

1.3.2 ใชในการจัดทําดัชนีช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจ
และภาวะการดําเนินกิจการ เชน ผลิตภัณฑมวลรวม 
ตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศ 
สัดสวนแรงงานในภาคการผลิต การบริการ เปน
ตน 



2 

1.3.3 ใชในการจัดทําแผนวิเคราะห
สถานการณในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมของประเทศ 
 1.3.4 ใชประกอบการพิจารณากําหนด
นโยบาย ออกกฎหมายและมาตรการตาง ๆ เพื่อ
สงเสริมและกําหนดทิศทางการประกอบธุรกิจ
ท า ง ก า ร ค า  ธุ ร กิ จ ท า ง ก า ร บ ริ ก า ร  แล ะ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ผ ลิ ต  ใ ห เ ป น ไ ป ต า ม
แนวนโยบายที่กําหนดไว 

1.3.5 เปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผน
จัดหาโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) เพื่อ
สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ 

1.3.6 ใชในการพัฒนาระบบขอมูลเพื่อ
การวางแผนเตือนภัยทางเศรษฐกิจและสังคม 

1.3.7 ใชประโยชนในทางสถิติเพื่อจัดทํา
กรอบตัวอยาง สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล
จากสถานประกอบการของหนวยสถิติตาง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคเอกชน : 

 1.3.8 ผูประกอบการใชขอมูลพื้นฐานและ
ขอมูลการดําเนินกิจการ เปนเครื่องมือสําหรับการ
วิเคราะหสถานการณดานเศรษฐกิจ รวมทั้งการ
วางแผนตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนขยายกิจการ/
สาขา บริหารและควบคุมการดําเนินกิจการในดาน
ตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

1.3.9 ใชขอมูลเปนมาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงานของตนเองกับกิจการอื่น  ๆ       
ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน หรือขนาดตาง ๆ 

1.3.10 สําหรับนักวิชาการ นักวิจัย และ
สถาบันการศึกษา นําไปศึกษาวิเคราะหตอยอด  
สรางนวัตกรรม เพื่อสนับสนุน สงเสริม และพัฒนา
ธุรกิจทางการคา ธุรกิจทางการบริการ  และ
อุตสาหกรรมการผลิตที่อยูในความสนใจ และเรื่อง
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 



บทที่ 2 
ระเบียบวิธีสถิติ    

2.1 ประชากรเปาหมาย 

สถานประกอบการทั่ วป ระ เทศที่ มี
คนทํางานตั้งแต 1 คนข้ึนไปท่ีตั้งอยูใน จังหวัด
ยโสธร และประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ    
ตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม      
ประเทศไทย ป  2552 (Thailand Standard 
Industrial Classification: TSIC-2009) ดังนี้ 

- ธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการ
บริการ 

- การผลิต 
- การกอสราง 
- การขนสงทางบก และสถานที่เก็บสินคา 
- กิจกรรมดานขอมลูขาวสารและการสื่อสาร 
- โรงพยาบาลเอกชน 
ไมรวม : แผงลอยในตลาด แผงลอยและ

หาบเร และแผงลอยในศูนยการคา 

2.2 เวลาอางอิง 
ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับจํานวนและลักษณะ

ตาง ๆ  ของสถานประกอบการที่เก็บรวบรวม เปนขอมูล
ของสถานประกอบการท่ีดําเนินกิจการในป 2559  

2.3 คํานิยาม 

สถานประกอบการ 
หมายถึง หมายถึง สถานที่หรือบางสวน

ของสถานที่ที่มีที่ตั้งที่แนนอน และมีการดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไมวากิจกรรมนั้นจะ
ดําเนินงานโดยบุคคลที่เปนเจาของหรือควบคุม
กิจการโดยนิติบุคคลก็ตาม  

กิจกรรมทางเศรษฐกจิ 
ก าร จั ด ทํ าสํ าม ะ โน อุ ต ส าห ก รร ม                 

พ.ศ. 2555 ไดจัดจําแนกสถานประกอบการ           
ต าม ก า ร ดํ า เนิ น กิ จ ก รรม ท าง เศ รษ ฐ กิ จ            
ตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม
ประเทศไทย ป  2552 (Thailand Standard 
Industrial Classification: TSIC-2009) ดังนี้ 

1) การผลิต (หมวดยอย 10 - 33) ไดแก 
- การเปลี่ยนรูปวัตถุใหเปนผลิตภัณฑ

ชนิดใหมดวยเครื่องจักรกลหรือเคมีภัณฑ โดยไม
คํานึงถึงวางานนั้นทําดวยเครื่องจักรหรือดวยมือ 
หรือทําในโรงงาน โรงซอม หรือเคหะสถาน หรือ
ผลิตภัณฑนั้นจะนํามาขายสงหรือขายปลีกก็ตาม 
การประกอบชิ้นสวนของผลิตภัณฑที่ผลิตข้ึนนับวา
เปนการผลิตดวย รวมถึงการประกอบชิ้นสวนของ
ผลิตภัณฑจากสวนประกอบไมวาจะไดจากที่ผลิต
ขึ้นเองหรือซื้อมา 

- การนําของเสียกลับมาใชใหม เชน 
การแปรรปูของเสีย (การนําวัสดุที่ใชแลวกลับมาใช
ใหม) ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือ
ทางเคมีแตไม ถือวาเปนสวนหนึ่ งของการผลิต 
วัตถุประสงคหลักของกิจกรรมเหลานี้ คือการบําบัด
หรือการแปรรูปของเสีย 

2) การจัดการและการบําบัดน้ําเสียของเสีย
และสิ่งปฏิกูล (หมวดยอย 37 - 39) ไดแก 

- การดําเนินการของระบบทอระบาย
ของเสียหรือการบําบัดสิ่งปฏิกูล โดยการเก็บกักการ
บําบัด และการกําจัดน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล 

- การเก็บ การบําบัด การจํากัดและ
การขนยายของเสียจากชุมชนหรืออุตสาหกรรม 
รวมถึงการดําเนินการเพ่ือนําของเสียกลับมาใชใหม 
(เชน การคัดวัสดุท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมไดจาก
ขยะ) 

- การบริการบําบัด เชนการทําความ
สะอาดอาคารและสถานที่ พ้ืนดิน น้ําบนพ้ืนผิวดิน
หรือ น้ําใตดินที่มีสิ่งปนเปอน 
 3)  การกอสราง (หมวดยอย 41 - 43) 
ไดแก 

- กิจกรรมการกอสรางทั่วไป และการ
กอสรางเฉพาะทางสําหรับอาคารและงานวิศวกรรมโยธา 
รวมถึงการกอสรางใหม การซอมแซม การตอเติม 
และการดัดแปลง และการรื้อทํ าลายอาคาร      



 

 

การสรางโดยประกอบชิ้นส วนอาคารหรือ
สิ่งกอสรางสําเร็จรูป ณ สถานที่กอสราง และการ
ก อส รา งอ าคารที่ มี ลั กษ ณ ะชั่ วค ราว  ห รือ
สิ่งกอสรางดานวิศวกรรมโยธา อุตสาหกรรมการ
กอสรางประกอบดวยสถานประกอบการที่ดําเนิน
กิจการดังตอไปนี ้

- การกอสรางอาคาร ท้ังที่เปนท่ีอยูอาศัย
และไมใชที่อยูอาศัย เชน บานเดี่ยว บานอยูอาศัย
แบบหลายครอบครัว อาคารสูง การปรับปรุง
อาคาร/สิ่งกอสรางเพ่ืออยูอาศัย การประกอบ
อาคารเพื่ออยูอาศัยสําเร็จรูป ณ สถานท่ีกอสราง 
โรงงาน โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม รานคา 
อาคารสํานักงาน หางสรรพสินคา โรงจอดรถ 
โกดังสินคา โรงยิม ฯลฯ 

- งานวิศวกรรมโยธา เชน ทางหลวง 
ถนน สะพาน อุโมงค ทางรถไฟ สนามบิน ทาเรือ 
และโครงการทางนํ้า ระบบชลประทาน ระบบ
ระ บ าย น้ํ า  สิ่ ง อํ า น วย ค ว าม ส ะ ด ว ก ท า ง
อุตสาหกรรม ทอสงและสายไฟฟา สนามกีฬา ซึ่ง
หมายรวมทั้ งการกอสรางใหม  การตอ เติม 
ดัดแปลง และซอมแซมดวย 

- ง า น ก อ ส ร า ง เฉ พ า ะ ท า ง  เช น 
สวนประกอบของอาคารและงานวิศวกรรมโยธา
โดยไม ได รับผิ ดชอบโครงการทั้ งหมด  งาน        
ตอกเส าเข็ ม  งาน ฐานราก งาน โครงสร าง          
งานคอนกรีต งานกออิฐ งานกอหิน งานนั่งราน 
งานมุงหลังคา ติดตั้งลิฟต บันไดเลื่อน การรื้อถอน 
การติดตั้งกระจก การฉาบปูน การทาสี ตกแตง
อาคาร การติดผนั งและปูพื้นดวยวัสดุตาง ๆ      
การขัดพ้ืน ฯลฯ 

 4) การขาย - ซอมแซมยานยนตและ
รถจักรยานยนต (หมวดยอย 45) ไดแก 
 การดําเนินกิจกรรมทั้งหมด (ยกเวนการ
ผลิตและการใหเชา) ที่เก่ียวของกับยานยนตและ
จักรยานยนต รวมถึงรถบรรทุก เชน การขายสง 
และขายปลีกยานยนต รถจักรยานยนตทั้งใหมและ
ท่ีใชแลว รวมท้ังการบํารุงรักษาและการซอมแซม 
การขายอะไหล  และชิ้ นสวนอุปกรณ สํ าหรับ      

ยานยนตและจักรยานยนต  การดําเนินกิจการ           
ท่ี เกี่ ย วข องกั บตั วแทนขายส งห รื อขายปลี ก          
ยานยนต รวมถึง การลาง การขัดเงายานยนต อูซอม       
รถยนต ฯลฯ 

5) การขายสง (หมวดยอย 46) ไดแก 
- การขายสงที่ดําเนินงานดวยตนเอง

หรือทําโดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง    
(ก ารข าย เพื่ อ ค าค อม มิ ช ชั่ น /ค าน าย ห น า )                   
ซึ่งเก่ียวกับการขายสงภายในประเทศและระหวาง
ประเทศ (นําเขา/สงออก) 

- ก า ร ข า ย ส ง  คื อ  ก า ร ข า ย ต อ             
(การขายสินคาที่ ไมมี การเปลี่ ยนแปลงสภาพ   

สินคา) สินคาใหมและที่ใชแลวใหแกผูขายปลีกหรือ

การคาแบบธุรกิจสูธุรกิจ เชน ขายใหกับผูใชในงาน

อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม สถาบัน หรือผูใชงาน
ในวิชาชีพ หรือขายตอใหกับผูขายสงรายอ่ืน ๆ   

หรือบุคคล/บริษัทที่ทําหนาที่ตัวแทนหรือนายหนา

ซื้อขายสินคา ประเภทของธุรกิจที่สําคัญ ไดแก 

พอคาขายสง คือ ผูขายสงท่ีดําเนินกิจการซื้อและ

ขายสินคาของตนเอง เชน พอคาขายสง ผูแทน
จําหนายสินคาอุตสาหกรรม ผูสงสินคาออก ผูนํา

เขาสินคา และการรวมกลุมสหกรณเพ่ือซื้อสินคา 

สาขาและสํานักงานขาย (ไมใชรานคาปลีก) ซึ่งมี

หน วยผลิ ตหรือ เหมื องแร  (ที่ แยกตั วออกมา

ตางหาก) เปนผูควบคุมดูแล โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
การจําหนายสินคา และแทบจะไมเคยสั่งสินคา

เพื่อใหโรงงานหรือแหลงผลิตสงสินคาใหโดยตรง 

ท้ังนี้รวมถึงนายหนาซื้อขายสินคา การขายเพ่ือ

น าย ห น า แ ล ะ ตั ว แ ท น จํ าห น าย  แ ล ะก ลุ ม
ผูประกอบการ ผูซื้อและกลุมสหกรณซึ่งดําเนินการ

เก่ียวกับการจําหนายผลิตภัณฑเกษตรออกสูตลาด 

ผูขายสงมักทําการรวบรวมสินคาในปริมาณมาก   

มาคัดแยกขนาดและคัดคุณภาพสินคา นําสินคามา

จัดแบงและทําการบรรจุหีบหอใหมเพื่อจําหนายตอ 
เชน รานขายยาที่ดําเนินกิจกรรมเก็บสินคา แชเย็น 

จัดสง และจัดวางสินคา ทําการสงเสริมการขาย

ใหแกลูกคาและออกแบบฉลาก 
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6) ขายปลีก  (หมวดยอย 47) ไม รวม     
หมูใหญ 478 แผงลอยและกิจกรรม 47999 เร
ขายสินคา ไดแก 

  - การนําสินคาใหมและสินคาใชแลวมา
ขายตอใหแกประชาชนทั่วไป (สินคาท่ีนํามาขาย
ไมเปลี่ยนแปลงสภาพ) เพ่ือการบริโภคหรือใช
ประโยชนสวนบุคคลหรือครัวเรือน โดยขาย
สินคาผานทางชองทางการจําหนายตาง ๆ เชน 
รานคา หางสรรพสินคา สหกรณผูบริโภค ฯลฯ 

7) การขนสงทางบก และสถานท่ีเก็บสินคา 
(หมวดยอย 49 และ 52) ไดแก 

- หมวดยอย 49 ในกิจกรรมรหั ส 
49201 49202 49203 49204 49209 49310 
49329 49331 49332 49333 49334 และ
กิจกรรม 49339 ไดแกการขนสงผูโดยสารทางบก
อ่ืน ๆ ที่มีตารางเวลา และที่ไมมีตารางเวลา 
รวมถึงการขนสงสินคาทางถนน 

- หมวดยอย 52 ในกิจกรรมรหั ส 
52101 52102 52109 และ52291 ไดแก การ
ดําเนินการเก่ียวกับสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
เก็บสินคาทุกชนิดและสถานที่ เก็บสินคาทุก
ประเภท เชน การดําเนินงานของไซโลเก็บธัญพืช 
สถานเก็บสินคาแชเย็น แท็งกเก็บสินคา สินคา
ประเภทเฟอรนิเจอร รถยนต ไมซุง กาซและ
น้ํามัน สารเคมี สิ่งทอ อาหารและผลิตภัณฑ
ทางการเกษตร ฯลฯ ทั้งน้ีรวมถึงการเก็บสินคาใน
เขตการคาระหวางประเทศดวย 

8) ที่พักแรม (หมวดยอย 55) ไดแก 
- การบริการที่พักแรมชั่วคราว/ระยะ

สั้นแกนักเดินทางและนักทองเที่ยว รวมถึงการ
บริการ  ที่พักระยะยาวสําหรับนักเรียน/นักศึกษา 
พนักงาน และบุคคลอื่นท่ีคลายกัน ซึ่งบางแหง
อาจแบงใหบริการเฉพาะที่พัก ขณะที่บางแหง
ใหบริการทั้งที่พัก อาหาร และ/หรือสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพ่ือนันทนาการ เชนโรงแรม โมเต็ล 
หอพัก หองพักภายในบาน เกสตเฮาส ที่พักแรม
เยาวชน ที่พักชั่วคราว เปนตน 

 

 9) บ ริการด านอาหารและเครื่ อ งดื่ ม 
(หมวดยอย 56) ไมรวมกิจกรรม 56102 56103 
56303 และ 56304 ไดแก 

- กิจกรรมการขายอาหารและเครื่องดื่ม 
ท่ีจัดเตรียมไวพรอมที่จะบริโภคไดทันที ไมวาจะ
เปนรานอาหารท่ัวไป รานอาหารแบบบริการตนเอง 
เชน ภัตตาคาร คาเฟ สถานที่บริการขายอาหาร
กลางวันและรานขายเครื่องดื่ม เปนตน 

 10) ขอมูลขาวสาร คอมพิวเตอร และการ
สื่อสาร (หมวดยอย 58 – 63) ไดแก - กิจกรรมการจัดจําหนายหรือเผยแพร
หนังสือ โบรชัวร ใบปลิว พจนานุกรม สารานุกรม  
แผนที่โลก แผนท่ีและแผนภูม ิการจัดพิมพจําหนาย
หรือเผยแพรหนังสือพิมพ วารสาร และนิตยสาร 
นามานุกรม รายชื่อและที่อยูทางไปรษณียของผูที่
ไดรับขอมูลขาวสารหรอืโฆษณาเปนประจํา รวมถึง
การจัดทําซอฟตแวรสําเรจ็รูป - กิจกรรมการผลิตภาพยนตรท้ังที่ฉาย
และไมไดฉายในโรงภาพยนตร ไมวาจะบันทึกลงบน
แผนฟลม เทปวีดีทัศน หรือดิสก เพ่ือที่จะนําไปฉาย
ในโรงภาพยนตรหรือเพ่ือออกอากาศทางโทรทัศน 
กิจกรรมสนับสนุน เชน การลําดับภาพยนตร     
การตัดตอภาพยนตร การพากยภาพยนตร ฯลฯ 
ก า ร เผ ย แ พ ร / จํ า ห น า ย ภ า พ ย น ต ร ให แ ก  
อุตสาหกรรมอื่น ๆ การฉายภาพยนตร รวมถึง  
การซื้ อและขายสิทธิ์  การเผยแพร/จํ าหน าย
ภาพยนตร - กิจกรรมการสรางสรรคเนื้อหาและการ
ไดมาของสิทธ์ิในการเผยแพรและการแพรภาพ
กระจายเสียงทางวิทยุ โทรทัศนออกอากาศและการ
จัดผังรายการทางวิทยุและโทรทัศน ตามรายการ
บันเทิง รายการขาว รายการสนทนาและที่คลายกัน 
การแพรภาพกระจายเสียงขอมูลรวมกันทั้งทางวิทยุ
หรือโทรทั ศน ผ านทางเทคโน โลยีต าง ๆ  เช น         
ทางอากาศ ทางดาวเทียม ทางเครือขายเคเบิล หรือ
ท างอิ น เท อ ร เน็ ต  ร วม ถึ งก ารผลิ ต รายก าร             
(ที่มีรูปแบบรายการท่ีคอนขางจํากัด เชน รายการ
ขาว รายการกีฬา รายการเพ่ือการศึกษา หรือ  
รายการสําหรับเยาวชน) เพื่อใหบุคคลที่สามนํารายการ 
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ดังกลาวไปแพรภาพกระจายเสียงใหแกลูกคา
เฉพาะกลุม ซึ่งเปนผูบอกรับเปนสมาชิกหรือเสีย
คาธรรมเนียมเขาชม - กิจกรรมโทรคมนาคมและบริการที่
เก่ียวของ เชน การสงสัญญาณเสียงพูดขอมูล 
ขอความ เสียง และภาพ ระบบการสงสัญญาณ
อาจดําเนินการโดยใชเทคโนโลยีอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางประกอบกัน โดยไมเกี่ยวของกับ
สวนของการผลิตขอมูล - กิจกรรมการบริการความรูความ
ชํานาญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน 
การเขียน การแกไข การทดสอบ การใหความ
ชวยเหลือและแกไขปญหาทางดานซอฟตแวร 
การวางแผนและการออกแบบระบบคอมพิวเตอร 
ซึ่งประกอบดวยสวนของฮารดแวร ซอฟตแวร 
และเทคโน โลยีการสื ่อสารรวมเขาด วยกัน 
การจัดการและดํ า เนินการเกี่ ย ว กับ ระบบ
คอมพิวเตอร ณ สถานที่ของลูกคา และ/หรือ สิ่ง
อํานวยความสะดวกในการประมวลผลขอมูล 
และกิจกรรมดานวิชาชีพและเทคนิคทางดาน
คอมพิวเตอรอ่ืน ๆ - กิ จ ก ร รม เว็ บ ท า  กิ จ ก ร รม ก าร
ประมวลผลขอมูล การจัดการและการใหเชาพื้นที่
บ น เครื่ อ ง  แม ข า ย  (web hosting) ร วมถึ ง
กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการบริการ
ขอมูลเปนหลัก 
 11)  กิจกรรมอสังหาริมทรัพย (หมวดยอย 68) 
ไดแก - การซื้อหรือการขายอสังหาริมทรัพย 
ก าร ให เช า อ สั งห า ริ ม ท รั พ ย  ก ารบ ริ ก า ร
อสังหาริมทรัพยอื่น ๆ เชน การประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย หรือทําหนาที่เปนผูจัดการดูแล
ผลประโยชนของคูสัญญา (escrow agent) ดาน
อ สั งห าริ ม ท รั พ ย  อ า จ ดํ า เนิ น ก า ร โด ย มี
อสังหาริมทรัพยเปนของตนเองหรือเชาจากผูอื่น  
ก็ได และอาจดําเนินการโดยไดรับคาตอบแทน
หรือสัญญาจาง รวมถึงการพัฒนาโครงการ
กอสรางของตนเองเพ่ือใหเชาพื้นที่ 

 12) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร
และเทคนิค (หมวดยอย 69 - 74) ไดแก 

  - การให คํ าป รึกษ าและการเป น
ตัวแทนในกิจกรรมดานกฎหมาย คดีแพง คดีอาญา
หรือ ขอพิพาทดานแรงงาน รวมถึงการเตรียม
เอกสารทางกฎหมาย การตรวจสอบบัญชี การ
เตรียมงบการเงนิและการทําบัญชี - การให คํ าป รึกษาและให ความ
ชวยเหลือแกธุรกิจและองคกรอ่ืน ๆ ทางดานการ
บริหารจัดการ เชน การวางแผนกลยุทธและองคกร 
การวางแผนทางการเงินและการจัดทํางบประมาณ
เปาหมายและนโยบายทางการตลาด การกําหนด
นโยบายภารกิจ แผนงานดานทรัพยากรมนุษย การ
จัดตารางการผลิตและจัดทําแผนควบคุม รวมถึง
การควบคุมดูแลและบริหารจัดการหนวยอื่น ๆ 
ของบริษัท - การบริหารด านสถาปตยกรรม 
วิศวกรรม การจัดทําแบบแปลน การตรวจสอบ
อาคาร   การสํารวจและการทําแผนที่ รวมถึงการ
บริการทดสอบทางกายภาพ ทางเคมี และการ
ทดสอบเพ่ือการวิเคราะหดานอ่ืน ๆ - กิจกรรมการวิจั ยพื้ น ฐาน  เป น
การศึกษาในเชิงทฤษฎีหรือเชิงทดลอง การวิจัย
ประยุกต เปนการศึกษาหาความรูใหมๆ และการ
ทดลองเชิงพัฒนา เปนการศึกษาอยางมีระบบ ซึ่ง
เปนการวิจัยและการพัฒนา การทดลองทางดาน
วิทยาศาสตรธรรมชาติ วิศวกรรมสังคมศาสตร และ
มนษุยศาสตร - การสรางสรรคงานโฆษณาและการ
กําหนดรูปแบบงานโฆษณาในนิตยสาร หนังสือ 
วิทยุ โทรทัศน หรือสื่อโฆษณาอ่ืน ๆ รวมถึงการ
ออกแบบโครงสรางและสถานที่จัดแสดงโฆษณา - ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร ด า น วิ ช า ชี พ 
วิทยาศาสตร และเทคนิค อ่ืน ๆ เชน การตกแตง
ภายในการออกแบบผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรม 
การถายภาพ การแปลเอกสารและลาม การบริการ
ใหคาํปรึกษาดานสิ่งแวดลอม ฯลฯ 
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 13) กิจกรรมการบริหาร และการบริการ
สนับสนุน (หมวดยอย 77 - 82) ไดแก - กิจกรรมการใหเชา มี 4 หมูใหญ คือ 
การใหเชายานยนต อุปกรณเพ่ือการกีฬาและ
นันทนาการ เครื่องอุปกรณการขนสง เครื่องจักร
และเครื่องอุปกรณอ่ืน ๆ ของใชสวนบุคคลและ
ของใชในครัวเรือน - กิจกรรมการจางงาน ตัวแทนจัดหางาน 
คัดเลือกนักแสดงภาพยนตร โทรทัศน และการ
แสดงอ่ืน ๆ - กิจกรรมของตัวแทนการทองเที่ยว 
การจัดนําเท่ียว การบริการสํารอง และกิจกรรม
มัคคุเทศก กิจกรรมการขายตั๋วเขาชมภาพยนตร  
การแสดงละคร คอนเสิรตและการแขงขันกีฬา - ก า รบ ริ ก า ร ระ บ บ รั ก ษ าค ว า ม
ปลอดภัย บรกิารยาม  และการสืบสวน - การบริการสนับสนุนทั่วไป เชน การ
ทําความสะอาดภายในและภายนอกอาคารทุก
ป ระ เภ ท  เค รื่ อ ง จั กรอุ ต ส าห กรรม  รถ ไฟ               
รถ โดยสาร เครื่ องบิ น  ฯลฯ ตลอดจนการ
ใหบริการออกแบบภูมิทัศน - การบริการดานบริหาร สนับสนุนการ
ดําเนินงานของสํานักงานและกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่
สนับสนุนทางธุรกิจ เชนการจัดประชุมและการ
สัมมนา การแสดงสินคา กิจกรรมของตัวแทน
จัดเก็บเงิน การบริการขอมูลเครดิต  การบรรจุ
หีบหอ กิจกรรมศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพท 
(call center) การใหเชา  ตูเก็บเอกสารสวนตัว 
(mailbox) 

 14) ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 
(หมวดยอย 90 - 93) ไดแก - กิจกรรมการสรางสรรคศิลปะ เชน 
จิตรกร ช างป น  ชางแกะสลัก ช างทํ าพิมพ 
นักเขียน/นักหนังสือพิมพอิสระทุกสาขา การ
แสดงละครเวที คอนเสริต ฯลฯ - กิจกรรมพิพิธภัณฑ สวนพฤกษชาติ
และสวนสัตว  แหลงโบราณสถาน การอนุรักษ    
ทางประวัติศาสตร ฯลฯ 

 

- การพนันและการเสี่ยงโชค เชน 
การขายลอตเตอรี่/สลากกินแบงทุกประเภท - กิจกรรมดานการนันทนาการ ความ
บันเทิง และกีฬา เชน สนามฟุตบอล สนามเทนนิส  
สระวายน้ํา ฯลฯ 

 15) กิจกรรมบริการอื่น ๆ  (หมวดยอย 95 - 96) 
ไดแก - ก า ร ซ อ ม แ ล ะ บํ า รุ ง รั ก ษ า
คอมพิวเตอร อุปกรณตอพวง อุปกรณสื่อสาร
โทรคมนาคม และของใชสวนบุคคลและของใชใน
ครัวเรือน - กิจกรรมบริการสวนบุคคลอ่ืน ๆ 
เชน การบริการซักรีด และซักแหง ผลิตภัณฑสิ่งทอ
และขนสัตว การแตงผม และการเสริมสวยอ่ืน ๆ 
การทําศพ และกิจกรรมที่เก่ียวของ เปนตน 

 16)  กิจกรรมดานโรงพยาบาลเอกชน 
(กิจกรรม 86101 - 86102) ไดแก - กิจกรรมของโรงพยาบาลทั่วไปและ
โรงพยาบาลเฉพาะโรค (อายุรกรรม ศัลยกรรม    
จิตเวช) สถานพักฟนสําหรับผูปวยศูนยปองกันโรค 
โรงพยาบาลโรคจิต ศูนยฟนฟู (ที่มีการรักษาทาง
การแพทย) สถานพยาบาล - กิจกรรมที่ใหบริการสําหรับผูปวย
ในเปนสวนใหญ และทําการรักษาภายใตคาํแนะนํา
ของแพทย  ซึ่ งป ระกอบด วยการบริการของ
คณะแพทยและผูชวยแพทยสิ่งอํานวยความสะดวก
ในหองปฏิบัติการและทางดานเทคนิค รวมทั้งการ
บริการทางด าน รั งสี วิทยาและวิ สัญ ญี วิท ยา         
สิ่งอํานวยความสะดวกดานอาหารและดานอ่ืน ๆ 
ของโรงพยาบาล เชน การบริหารดานหองฉุกเฉิน 

รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย  

 จําแนกออกเปน  9 ประเภท ไดแก 

 1) สวนบุคคล หมายถึง สถานประกอบการ  
ท่ีมีเจาของเปนบุคคลธรรมดาคนเดียวหรือหลายคน
รวมกัน และใหหมายรวมถึงหางหุนสวนสามัญที่ไม
จดทะเบียนเปนนิติบุคคลดวย 
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 2) หางหุนสวนจํากัด (หจก.) หางหุนสวน
สามัญ นิติ บุ ค คล  (หสน .) หมาย ถึง  สถาน
ประกอบการที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะบุคคลตั้งแต      
2 คนขึ้นไป รวมทุนกันเพ่ือประกอบกิจการ และ
รับผิดชอบรวมกันโดย จดทะเบียนถูกตองตาม
กฎหมาย 

3) บริษทัจํากัด  บริษัทจํากัด (มหาชน) 
           บริษัทจํากัด : (บจก.) หมายถึง สถาน
ประกอบการที่จัดตั้งข้ึนโดยผูริเริ่มคณะหนึ่ง และ
ไดจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายโดยมีผูเริ่ม
ดําเนินการอยางนอย 3 คนขึ้นไป 

บริษั ทจํ ากั ด  (มห าชน ): (บมจ .) 
หมายถึง สถานประกอบการที่จัดตั้งขึ้นโดยการ
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท การควบบริษัท หรือการ
แปรสภาพบริษัท และวัตถุประสงคท่ีจะขายหุน
ตอประชาชน โดยมีผู ริ เริ่มดําเนินการตั้ งแต      
15 คนขึ้นไป 

 4) สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หมายถึง 
สถานประกอบการท่ีรัฐบาลเปนเจาของ หรือมี
ทุนอยู ด วย ไมน อยกว ารอยละ 50 ของทุน
ท้ังหมด ในที่นี้ใหหมายรวมถึงสถานประกอบการ
ท่ีดําเนินการโดยรัฐบาลดวย 

 5) สหกรณ หมายถึง สถานประกอบการ  
ท่ีจัดตั้งขึ้นในรูปของสหกรณ โดยจดทะเบียน
ถูกตองตามกฎหมายวาดวยสหกรณ โดยมีผูกอตั้ง
ไมนอยกวา 10 คน 

  6) กลุมแมบาน หมายถึง กลุมที่เกิดจาก
ความตองการของสมาชิกที่มารวมกลุมกันขึ้นมา 
เพ่ือตอบสนองความตองการของสมาชิกไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีแนวคิดสรางสรรคกลุม เพ่ือ
ยกระดับความเปนอยูของสมาชิกใหดี ย่ิงขึ้นทั้ง
คุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม 
โดยใชหลักการทํางานแบบมีสวนรวม คือรวมคิด 
รวมทํา รวมตัดสินใจและรวมพัฒนาสมาชิก 

7) สมาคม หมายถึง การกอตั้งสมาคมเพื่อ
กระทําการใด ๆ อันมีลักษณะตอเนื่องรวมกันและ
มิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน 
ตองมีขอบังคับและจดทะเบียนตามบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายนี้  โดยมีผูริเริ่มกอตั้ง 3 คน 

8) มูลนิธิ หมายถึง ทรัพยสินที่จัดสรรไว
โดยเฉพาะสําหรับวัต ถุประสงค เพื่ อการกุศล
สาธารณ ะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร 
วรรณคดี การศึกษา หรือเพื่อสาธารณประโยชน
อยางอ่ืน โดยมิไดมุงหาประโยชนมาแบงปนกัน 
และการจัดการทรัพยสินของมูลนิธิ ตองมิใชเปน
การหาผลประโยชนเพ่ือบุคคลใด 
 9) อื่น ๆ หมายถึง สถานประกอบการที่
จัดตั้งในรูปแบบอ่ืน ๆ นอกจากที่กลาวขางตน เชน 
สโมสร ชมรมตาง ๆ  นิติบุคคลอาคารชุด เปนตน 

รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ จําแนกออกเปน 
4 ประเภท ไดแก 
 1) สํานักงานแหงเดียว หมายถึง สถาน
ประกอบการที่ไมมีหนวยงานยอยหรือสาขาอ่ืนใด 
และไมเปนหนวยงานยอยหรือสาขาของสถาน
ประกอบการอ่ืน 
 2 ) สํ านั ก งาน ให ญ  ห ม าย ถึ ง  ส ถ าน
ประกอบการที่เปนเจาของ และควบคุมกิจการของ 
สถานประกอบการอ่ืนท่ีเปนสํานักงานสาขาหรือ
หนวยงานยอย 
 3 ) สํ านั ก งาน สาขา  ห มายถึ ง  สถาน
ประกอบการที่เปนสาขา หรือหนวยงานยอยของ
สถานประกอบการอ่ืนที่เปนสํานักงานใหญ 

4) อื่น ๆ หมายถึง สถานประกอบการที่
จัดตั้งในรูปแบบอ่ืน ๆ นอกจากที่กลาวขางตน 

ค น ทํ า ง า น   ห มาย ถึ ง คนที่ ทํ างาน ใน สถาน
ประกอบการทั้ งที่ ได รับ เงินเดือนและไม ไดรับ
เงินเดือนที่สถานประกอบการมีอยูตามปกติ รวมท้ัง
ผูท่ีปกติทํางานอยูในสถานประกอบการแหงนี้ แต
ในวันดังกลาว ไมไดมาทํางาน เนื่องจากเจ็บปวย 
ลาหยุด  พั กผอน  โดยไดรับค าจาง/เงิน เดือน 
คนทํางานประกอบดวย 

 1) คนทํางานโดยไมไดรับคาจางเงินเดือน 
ไดแก เจาของกิจการ หุนสวน หรือสมาชิกในครอบครัว
ท่ีทํางานใหกับสถานประกอบการผูที่มาฝกงานหรือ
ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการซึ่งมีจํานวนชั่วโมง
ทํางานไมต่ํากวาสัปดาหละ 20 ชั่วโมง โดยเจาของ
หรือผูประกอบการอาจใหเงิน อาหาร เครื่องนุงหม หรือ
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ชวยเหลือเก้ือกูลอยางอ่ืน ๆ แตไมตองรับผิดชอบ
ในเรื่องการจายคาแรงใหตามกฎหมายและ
ลูกจาง 
 2) ลูกจาง ไดแก  ผูที่ปฏิบัติงานให กับ
สถานประกอบการ โดยไดรับเงินเดือนหรือคาจาง
เป นประจําตั้ งแตระดับบริหาร นักวิชาการ 
เส มี ย น  พ นั ก ง าน ต า ง  ๆ  เช น  ผู จั ด ก า ร 
ผูอํ าน วยการ ผู ปฏิ บั ติ งาน  ในห องทดลอง 
พนักงานขาย และลูกจางที่ทํางานในกรรมวิธีการ
ผลิต เปนตน คาจางที่ไดรับอาจเปนรายปกษ  
รายสัปดาห รายวัน รายชั่วโมง หรือรายชิ้นก็ได 
นอกจากนี้ยังรวมถึงผูที่สถานประกอบการสงไป
ประ จําที่ ส ถานป ระกอบการอื่ น ด ว ย  เช น 
พนักงานรักษาความปลอดภัย คนทําความ
สะอาด พนั กงานขายตามห างสรรพสินค า           
เปนตน ไมรวมคนทํางาน ดังตอไปนี้ 

1) ผูบริหารหรือผูถือหุนที่ไดรับเบี้ย
ประชุมเปนครั้งคราว 

2) คนทํางานของสถานประกอบการ
อ่ืนที่มาปฏิบัติงานประจําที่สถานประกอบการ
แหงนี้ 

3) คนทํางานที่รับงานไปทําที่บาน
แลวนํามาสงโดยไมไดลงทุนซื้อวัสดุ อุปกรณ   
(แตถามีการใชเครื่องมือสวนตัวเล็กนอยได เชน 
มีด เข็มดาย) 

4) ค น ง าน ที่ ล า ง า น เป น ร ะ ย ะ
เวลานาน เชน ลาไปรับราชการทหาร 

5) คนที่สถานประกอบการจางมา
ทํางานเฉพาะอยางเปนครั้งคราว เชน กรรมกร  
ท่ีจางมาขนของ พนักงานเดินตลาดหรือตัวแทน
ขายที่ไมมเีงินเดือนประจํา 

เครื่องคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร หมายถึง 
คอมพิวเตอรท่ีสถานประกอบการมีไวใชในการ
ดําเนินธุรกิจ และสามารถใชงานได จําแนกเปน 

 1)  คอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal 
Computer: PC) ประกอบดวย 
 

   
 

- คอมพิวเตอรเดสกท็อป (Desktop) 
หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานตามบานและ
สํานักงาน ซึ่งถูกออกแบบมาใหตั้งบนโตะมีการแยก
ชิ้นสวนประกอบเปน ซีพียู จอภาพ และแปนพิมพ 
และรวมถึงคอมพิวเตอรเดสกท็อปแบบออลอินวัน 
(All In One Desktop) ซึ่งออกแบบมาสําหรับใช
งานแบบ ตั้ งโตะ แตรวมเอาซีพียูผนวกเขาไว
รวมกับจอภาพ 

- คอมพิ ว เตอรโน ต บุ ค /เน็ ตบุ ค 
(Notebook/Net Book) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร
พกพาสําหรับ เคลื่อนยายไปใชงานในที่ต าง ๆ       
มีน้ํ าหนักประมาณ 1-3 กิ โลกรัม สามารถใช
พลังงานทั้งจากแบตเตอรี่หรือพลังงานไฟฟาจาก
การเสียบปลั๊กไฟ โดยท่ัวไป Net Book จะมีขนาด
หนาจอประมาณ 10 นิ้ว และมีประสิทธิภาพการ
ประมวลผลที่ดอยกวา Note Book แตประหยัด
พลังงานมากกวา ซึ่งเหมาะสําหรับการใช งาน
เชื่อมตอไรสาย อินเทอรเน็ต แอพพลิเคชั่น และ
โปรแกรมที่ใชประสิทธิภาพการประมวลผลต่ํา 
ขณะที่ Note Book จะมีหนาจอประมาณ 13 - 17 
นิ้ว และมีประสิทธิภาพการประมวลผลดานวิดีโอ 
และกราฟฟก ที่สูงกวา Net Book โดยขึ้นอยูกับ
อุปกรณท่ีใช 

- แ ท็ บ เ ล็ ต พี ซี  (Tablet PC) 
หมายถึง คอมพิวเตอรชนิดพกพาที่ทํางานดวย
ระบบสัมผัส (Touch Screen) มีขนาดหน าจอ
ระหวาง 7 - 10 นิ้ว รองรับการเชื่อมตอแบบไรสาย 
เหมาะสํ าห รับการใช งานอิน เทอร เน็ ต  และ
แอพพลิเคชั่น เปนพื้นฐานเชนเดียวกับ Net Book 
สําหรับประเภทของ Tablet PC นั้นมีทั้ง แบบท่ีมี
แปนพิมพ ซึ่ งสามารถหมุนและพับหน าจอได 
(Convertible Tablet) แ ละ ไม มี แป น พิ ม พ แ ต     
สั่งการดวยแปนพิมพดิจิทัลที่อยูบนหนาจอ (Slate 
Tablet) โดยการใชนิ้วมือสัมผัส หรือใชปากกา 
Stylus สัง่การทํางาน 

  - เ วิ ร ค ส เต ชั่ น  (Workstation) 
หมายถึง คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะที่มีความสามารถ
ในการคํ านวนดานวิศวกรรม สถาป ตยกรรม     
หรอืงานอื่น ๆ ที่เนนการแสดงผลดานกราฟฟกตาง ๆ 
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เชน การนํ ามาชวยออกแบบภาพกราฟฟ ก      
ในโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือออกแบบชิ้นสวน
ใหมๆ เปนตนซึ่งจากการท่ีตองทํางานกราฟฟก   
ท่ีมีความละเอียดสูงทําใหเวิรคสเตชั่นใชหนวย
ประมวลผล  ที่มีประสิทธิภาพมากรวมทั้งมีหนวย
เก็บขอมูลสํารองจํานวนมากดวยมีผูใชบางกลุม
เรียกเครื่องระดับเวิรคสเตชั่นนี้วาซูเปอรไมโคร 
(Super Micro) เพราะออกแบบมาใหใชงาน
แบบตั้งโตะแตชิปที่ใชทํางานนั้นแตกตางกันมาก      
เนื่องจากเวิรคสเตชั่นสวนมากใชชิปประเภท 
RISC (Reduced Instruction Set Computer) 
ซึ่งเปนชิปท่ีลดจํานวนคําสั่งที่สามารถใชสั่งงานให
เหลือเฉพาะที่จําเปนเพ่ือใหสามารถทํางานไดดวย
ความเรว็สูง 
  - เท อ ร มิ นั ล  (Terminal) เป น
เคร่ืองคอมพิวเตอรที่ไมสามารถประมวลผลขอมูล
ไดดวยตนเอง มีความสามารถในการทํางานชา 
เพราะตองรอการประมวลผลจากเครื่องแมขาย
เท านั้ น  เครื่ อ งเทอรมิ นั ลป ระกอบไปด วย 
จอคอมพิวเตอร แปนพิมพ และเมาส เพื่อใชใน
การแสดงขอมูลและสงขอมูลไปยังเครื่องแมขาย 
ทํ าให ป ระหยัดค า อุปกรณ คอมพิ ว เตอรได     
อยางมาก เครื่องเทอรมินัลเมื่อออกจากเครือขาย
จะไมสามารถทํางานไดแตการดูแลรักษาระบบ
เครือขายที่ใชเครื่องเทอรมินัลจะงายกวาระบบ
เครือขายที่ใชเครื่องเวิรคสเตชัน 

 - คอมพิวเตอรเพื่อการบริการและ
ป ร ะ ม ว ล ผ ล จ า ก ส ว น ก ล า ง  ห ม า ย ถึ ง 
คอมพิวเตอรที่ติดตั้งไวสวนกลาง เพ่ือควบคุมการ
ทํางานและใหบริการคอมพิวเตอรเครื่องอื่น ๆ 
ไดแก เซิรฟเวอร (Server) เมนเฟรม (Mainframe) 
มินิ คอมพิวเตอร  (Minicomputer) ซุป เปอร
คอมพิวเตอร (Supercomputer)  
การขายสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ต 
(พาณิชยอิเล็กทรอนกิสหรือ e-Commerce) 
 สถานประกอบการที่มีการขายสินคา
หรือบริการผานทางอินเทอรเน็ต หรือหมายถึง 
การใหลูกคาสั่งซื้อ สั่งจอง สินคาหรือบริการผาน 

ทางอินเทอรเน็ต (ผานทางหนาเว็บไซต Social 
Network Extranet EDI หรือทาง e-mail ก็ ได ) 
สวนการชําระเงินหรือจัดสงสินคาจะทําผานทาง
ชองทางใดก็ได 
ลักษณะที่พักแรม  

1) ท่ีพักเพื่ อการทองเที่ยว คือ สถาน
บริการที่พักชั่วคราวสําหรับผูเดินทางจากตางถิ่น 
จากถิ่นที่อ ยูอาศัยประจําในจังห วัดหนึ่ งไปยัง
ส ถ า น ที่ ที่ อ ยู ใ น อี ก จั ง ห วั ด ห นึ่ ง ชั่ ว ค ร า ว                    
โดยมีจุดประสงค เพ่ือทองเที่ยว พักผอน เย่ียม
ครอบครัว/ญาติมิตร ประชุม/สัมมนา เลน/ดูกีฬา 
ประกอบพิธีทางศาสนารวมทั้งเดินทางเพ่ือไปรับ
การรกัษาตัว หรอืประกอบภารกิจอื่น ๆ ที่ไมใชเพ่ือ
การศึกษา การประกอบอาชีพหรือหารายไดภายใน
สถานที่ที่ บุคคลนั้นเดินทางไปเย่ียมเยียน โดยมี
บริการตาง ๆ เพ่ือความสะดวกของผูท่ีมาพักและมี
การคิดคาบริการเปนรายวัน 

2) ท่ีพั กไม ใช เพื่ อการท องเที่ ยว  คือ 
สถานบริการที่พักสําหรับบุคคลในทองถ่ิน (จังหวัด) 
หรือบุคคลที่เขามาเพื่อการศึกษา (เรียนหนังสือ) 
หรือทํางาน ประกอบอาชีพ/หารายไดในจังหวัดนั้น  
 

2.4 รายการขอมูล 
 1)  ชื่อและสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ  2)  ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสถาน
ประกอบการ 
      3)  รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย 
 4)  รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ 
      5)  การจดทะเบียนพาณิชย      
 6)  การรวมลงทุนหรือถือหุนจากตางประเทศ 
      7)  จํานวนคนทํางานและลูกจาง 
      8)  ระยะเวลาการดาํเนินกิจการ 
       9)   สถานประกอบการที่พักแรม 
     10)   จํานวนเตียงของโรงพยาบาล 
     11)   การมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  
     12)  หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร/E-mail     
Address     
     13) สถานที่ตั้งของสํานักงานใหญ 
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2.5  การเก็บรวบรวมขอมูล 
การนบัจด (Listing) 
1) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ใชวิธีการ    

สงเจาหนาที่ ซึ่งเปนขาราชการและลูกจางของ
สํานักงานสถิติแหงชาติออกไปทําการสัมภาษณ
เจ าของ ผู ประกอบการหรือผู แทนที่ สถาน
ประกอบการมอบหมายใหเปนผูใหขอมูล  

2) คาบเวลาการปฏิบัติงาน 
-  การเก็บรวบรวมขอมูล  
    กรุงเทพฯ     พ.ค. – ก.ย. 2559 

  ในเขตฯ       พ.ค. – ส.ค. 2559 
  นอกเขตฯ     ต.ค. – ธ.ค. 2559 

-  การประมวลผลและนําเสนอผลขอมูล
นับจด ภายในมิถุนายน 2560  

การแจงนับ (Enumeration) 
- การเก็บรวบรวมขอมูล เม.ย. – ก.ค. 2560 
- การประมวลผล/นําเสนอผล 

  สรุปขอมูลเบื้องตน ภายใน ก.ค. 2561 
  ขอมูลฉบับสมบูรณระดับจังหวัดและ

ประเทศ ภายใน ก.ย. 2561 
3) การอบรม 

3.1) การอบรมการปฏิบัติงานเก็บ
รวบรวมขอมูล 

1) ระดับส ถิติ จั งหวัด  เจ าหน าที่
โครงการ อบรมชี้แจงเก่ียวกับแผนงาน แนว
ทางการบริหารโครงการและวิธีการปฏิบัติงาน 

2) ร ะ ดั บ เ จ า ห น า ที่ ผู อ บ ร ม 
เจาหนาที่โครงการ อบรมชี้แจงเจาหนาที่ผูอบรม 

ซึ่งสวนใหญเปนขาราชการระดับหัวหนาฝาย ใน
สวนภูมิภาค และหัวหนางานฯ กทม. 

3) ร ะดั บ เจ าห น าที่ วิ ช าก ารแ ล ะ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล เจาหนาที่
ผูอบรมทําการอบรมชี้แจงเจาหนาที่วิชาการ และ
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งเปน
ราชการและลูกจางชั่วคราว ณ สํานักงานสถิติ
จังหวัดทุกจังหวัด และศูนยอบรมสําหรับ กทม. 

3.2) การอบรมการประมวลผลขอมูล  
      เจาหนาที่ของสํานักสถิติเศรษฐกิจ

และสังคม ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และสํานักอื่น ๆ ที่เกี่ยวของจะรวมกันทํา
การอบรมเจาหนาที่ของสํานักงานสถิติจังหวัด 
ไดแก เจาหนาที่ผูอบรม เจาหนาที่วิชาการ เกี่ยวกับ
ขั้นตอนและวิธีการประมวลผลขอมูล 

2.6 การประมวลผล 
การประมวลผลทุกขั้นตอน และการจัดทํา

รายงานผลระดับจังหวัด ดําเนินการที่สํานักงาน
สถิติจังหวัด โดยสํานักงานสถิติในสวนกลางใหการ
สนับสนุนทางดานวิชาการ เชน การทําโปรแกรม
สําหรับการบันทึกขอมูลและการประมวลผลขอมูล 
และการจัดทําตนแบบตารางเสนอผลและรายงาน
ผล เปนตน สําหรับขอมูลพื้นฐานระดับภาคและ 
ท่ัวประเทศรวมทั้งขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ดําเนินกิจการของสถานประกอบการ ทําการ
ประมวลผลและจัดทํารายงานที่สํานักงานสถิติ
แหงชาติในสวนกลาง 
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บทที่ 3  
  ผลการสํามะโน 

 

การนําเสนอผลสํามะโนในรายงานฉบับน้ี
เปนผลจากข้ันการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐาน    
หรือการนับจดสถานประกอบการในป 2559             
ซึ่ งจั ดจํ าแนกประเภทสถานประกอบการ      
ตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม   
ประเทศไทย ป 2552 (Thailand Standard 
Industrial Classification : TSIC 2009) ไดแก 
ธุรกิจทางการคา ธุรกิจทางการบริการ การผลิต 
การกอสราง การขนสงทางบกและสถานที่เก็บ
สินคา กิจกรรมดานขอมูลขาวสารและการสือ่สาร 
และกิจกรรมดานโรงพยาบาลเอกชน ที่ต้ังอยูใน 
จังหวัดยโสธร โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
สถานประกอบการในพื้นที่เขตเทศบาล ระหวาง
เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 และพื้นที่
นอกเขต เทศบาลระหวา ง เ ดือนตุลาคม  – 
ธันวาคม 2559  

ผลจากการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐาน    
ของสถานประกอบการในจังหวัดยโสธร พบวา        
มีสถานประกอบการ จํานวนทั้งสิ้น 20,355 แหง 
สรุปไดดังน้ี 

 3.1 จํานวนสถานประกอบการ 

ผลจากการทําสํามะโนอุตสาหกรรม         
พ.ศ. 2560 (ขอมูลพื้นฐาน) พบวา จังหวัด
ยโสธรมีสถานประกอบการทั้งสิ้น 20,355 แหง      
เมื่ อพิจารณาจํานวนสถานประกอบการ   
จํ าแนก เปนร ายอํ า เภอ  พบว า  มี สถาน -
ประกอบการที่ต้ังอยูในเขตอําเภอเมืองยโสธร
มากที่สุด จํานวน 7,605 แหง คิดเปนรอยละ 
37.4 รองลงมาเปนสถานประกอบการที่ต้ังอยู
ในเขตอําเภอเลิงนกทา จํานวน 2,987 แหง  
คิดเปนรอยละ 14.7 และสถานประกอบการ
ที่ต้ังอยูในเขตอําเภอกุดชุม จํานวน 2,199 แหง 
คิดเปนรอยละ 10.8 ตามลําดับ 

สวนอําเภอที่มีจํานวนสถานประกอบการ
นอยที่สุด คือ อําเภอคอวังมีจํานวน 870 แหง 
คิดเปนรอยละ 4.3 ของสถานประกอบการ
ทั้งสิ้น (ตาราง 3.1) 
 

 

ตาราง 3.1  จํานวนและรอยละของสถานประกอบการ จําแนกตามอําเภอ   

อําเภอ จํานวน รอยละ 
รวม 20,355 100.0 

อําเภอเมืองยโสธร 7,605 37.4 

อําเภอทรายมูล 953 4.7 

อําเภอกุดชุม 2,199 10.8 

อําเภอคําเข่ือนแกว 1,706 8.4 

อําเภอปาต้ิว 1,152 5.6 

อําเภอมหาชนะชัย 1,879 9.2 

อําเภอคอวัง 870 4.3 

อําเภอเลิงนกทา 2,987 14.7 

อําเภอไทยเจรญิ 1,004 4.9 
 

 

 



 

3.2 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

เมื่อพิจารณาสถานประกอบการจําแนก
ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบวา จังหวัดยโสธร 
มีกิจกรรมดานการผลิตมากที่สุด คือ 7,528 แหง 
คิดเปนรอยละ 37.0 ของสถานประกอบการ
ทั้ งสิ้ น รองลงมาเปนกิจกรรมประเภทการ     
ขายปลีก จํานวน 5,429 แหง คิดเปนรอยละ 26.7 
กิจกรรมดานการบรกิารอืน่ ๆ  มีจํานวน 1,766 แหง 

คิดเปนรอยละ 8.7 ตามลําดับ 

 สวนกิ จกรรมทาง เศรษฐกิ จด าน
โรงพยาบาลเอกชน พบวา มีจํานวนนอยที่สุด 
คือ 2 แหง กิจกรรมประเภทการจัดการและ
การบําบัดนํ้าเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูลมีจํานวน 
61 แหง คิดเปนรอยละ 0.3 และกิจกรรม
ประเภทขอมูลขาวสารและการสื่อสารมีจํานวน 
73 แหง คิดเปนรอยละ 0.4 (ตาราง 3.2) 

 
ตาราง 3.2 จํานวนและรอยละของสถานประกอบการ จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ จํานวน รอยละ 

รวม 20,355 100.0 
การผลิต 7,528 37.0 
การจัดการและการบําบัดนํ้าเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกลู 61 0.3 
การกอสราง  470 2.3 
การขายสงและการขายปลีก การซอมแซมยานยนต  
  และจักรยานยนต 

1,251 6.1 

การขายสง 
การขายปลีก 

574 
5,429 

2.8 
26.7 

การขนสงทางบก สถานทีเ่ก็บสินคา 585 2.9 
ที่พักแรม 
บริการอาหารและเครือ่งด่ืม 

99 
1,448 

0.5 
7.1 

ขอมูลขาวสารและการสือ่สาร 73 0.4 
กิจกรรมอสงัหาริมทรัพย 199 1.0 
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค 89 0.4 
กิจกรรมการบรหิาร และการบรกิารสนับสนุน 394 1.9 
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 387 1.9 
กิจกรรมบริการอื่น ๆ 1,766 8.7 
กิจกรรมดานโรงพยาบาลเอกชน 2 - 

หมายเหตุ : - ไมมีขอมูล หรือขอมูลมีคาเปน 0 หรือมีขอมูลจํานวนเล็กนอย 
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3.3 ขนาดของสถานประกอบการ 

จ า ก จํ า น ว น ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร       
ของจังหวัดยโสธร ทั้งสิ้น 20,355 แหง พบวา 
สวนใหญเปนสถานประกอบการที่มีคนทํางาน  
1-15 คน มีจํานวน 19,948 แหง คิดเปนรอยละ 
98.0 ของสถานประกอบการทั้งสิ้น รองลงมาเปน
สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 16-25 คน 
จํานวน 238 แหง คิดเปนรอยละ 1.2 สถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 31-50 คน มีจํานวน 
76  แห ง  คิด เป นร อยละ  0 . 4  และสถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 26- 30 คน มีจํานวน 
59  แห ง  คิด เป นร อยละ  0 .3  ส วนสถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 200 คน ข้ึนไป พบวา
มีจํานวนเล็กนอย 
 

3.4 รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย 

เมื่ อพิจารณารูปแบบการจัดต้ังตาม
กฎหมายของสถานประกอบการ พบวา สถาน-
ประกอบการสวนใหญมีรูปแบบการจัดต้ังเปน
สวนบุคคล มีจํานวน 18,532 แหง คิดเปนรอยละ 
91.1 รองลงมาเปนการจัดต้ังในรูปแบบอื่น ๆ 
เชน กลุมแมบาน การรวมกลุม จํานวน 1,201 
แหง คิดเปนรอยละ 5.9 เปนหางหุนสวนจํากัด 
หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล จํานวน 304 แหง 
คิดเปนรอยละ 1.5 เปนบริษัทจํากัด บริษัทจํากัด 
(มหาชน) จํานวน 243 แหง คิดเปนรอยละ 1.2 
และเปนสหกรณ จํานวน 71 แหง คิดเปนรอยละ 
0.3 ตามลําดับ สวนสถานประกอบการที่มี
รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมายเปนสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจมีจํานวนเล็กนอย  

 3.5 รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ 

เ มื่ อพิ จ าร ณารู ป แบ บ การ จั ด ต้ั ง         
ทางเศรษฐกิจของสถานประกอบการ พบวา 
ส ถ านป ร ะกอบ การ ส วน ให ญ มี รู ป แบ บ        
การจัดต้ังเปนสํานักงานแหงเดียว มีจํานวน
20,167 แหง คิดเปนรอยละ 99.1 จากจํานวน
สถานประกอบการทั้งสิ้น รองลงมา มีรูปแบบ
การจัดต้ังเปนสํานักงานสาขา จํานวน 175 แหง 
คิดเปนรอยละ 0.8 และเปนสํานักงานใหญ
จํานวน 13 แหง คิดเปนรอยละ 0.1 ตามลําดับ 
 

3.6 การมีตางประเทศรวมลงทุนหรือถือหุน 

ผลจากการทําสํามะโนอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2560 มีสถานประกอบการที่มีรูปแบบ 
การจัดต้ังตามกฎหมายเปนบริษัทจํากัด บริษัท
จํากัด (มหาชน) จํานวน 243 แหง ในจํานวนน้ี
พบวาเปนสถานประกอบการที่มีตางประเทศ
รวมลงทุนหรือถือหุน เพียง 1 แหง คิดเปน  
รอยละ 0.4 โดยมีตางประเทศรวมลงทุนหรือ 
ถือหุนอยูระหวาง 10-50 % (ตาราง 3.3) 
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ตาราง 3.3 จํานวนและรอยละของสถานประกอบการ จําแนกตามลักษณะของสถานประกอบการ    
 

ลักษณะของสถานประกอบการ จํานวน รอยละ 
รวม 20,355 100.0 

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)   

    1 – 15 คน 19,948 98.0 

    16 – 25 คน 238 1.2 

    26 – 30 คน 59 0.3 

    31 – 50 คน 76 0.4 

    51 – 200 คน 31 0.1 

    มากกวา 200 คน 3 - 

รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย   

   สวนบุคคล 18,532 91.1 
   หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามญันิติบุคคล 304 1.5 
   บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) 243 1.2 
   สวนราชการ รัฐวิสาหกจิ 4 - 
   สหกรณ 71 0.3 
   อื่นๆ เชน กลุมแมบาน การรวมกลุม 1,201 5.9 
รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ   

   สํานักงานแหงเดียว 20,167 99.1 
   สํานักงานใหญ 13 0.1 
   สํานักงานสาขา 175 0.8 
การตางประเทศรวมลงทุนหรือถือหุน   

  ไมมี 242 99.6 
  มี 1 0.4 
     10 – 50 % 1 - 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : - ไมมีขอมูล หรือขอมูลมีคาเปน 0 หรือมีขอมูลจํานวนเล็กนอย 
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เมื่อพิจารณากิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
จํ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ 
( จํ า น ว น ค น ทํ า ง า น )  จ า ก จํ า น ว น ส ถ า น
ประกอบการทั้ ง สิ้ น  20 ,355  แห ง  พบว า       
สวนใหญอยู ในกลุมของสถานประกอบการ       
ที่มีคนทํางาน 1-15 คน จํานวน 19,948 แหง 
หรือคิดเปนรอยละ 98.0 และพบวาสถาน-
ประกอบการที่อยูในแตละกิจกรรม สวนใหญ   
อยูในกลุมของสถานประกอบการที่มีคนทํางาน     
1-15 คน เชนกัน  

และเมื่อจําแนกสถานประกอบการ
ออกเปนรายกิจกรรม พบวา กิจกรรมที่มีสถาน-
ประกอบการอยูในกลุมของสถานประกอบการ  
ที่มีคนทํางาน 1-15 คน รอยละ 100.0 มีจํานวน 
5 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมการขนสงทางบก 
ส ถ า น ที่ เ ก็ บ สิ น ค า  จํ า น ว น  5 8 5  แ ห ง                
กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน
จํานวน 394 แหง  กิจกรรมอสังหาริมทรัพย 
จํานวน 199 แห ง  กิจกรรมทาง วิชาชีพ 
วิทยาศาสตรและเทคนิคจํ านวน 89 แห ง      
และกิจกรรมดานขอมูลขาวสารและการสื่อสาร 
จํานวน 73 แหง  

และกิจกรรมที่เหลือ ไดแก การผลิต   
มีจํานวน 7,528 แหง พบวา สวนใหญอยูในกลุม
ของสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 1-15 คน
จํานวน 7,341 แหง หรือคิดเปนรอยละ 97.5 

การจัดการและการบําบัด นํ้า เสีย   
ของ เสีย และสิ่ งป ฏิกูล  มีจํ านวน 61 แห ง       
สวนใหญอยูในกลุมของสถานประกอบการ ที่มี
คนทํางาน 1-15 คน จํานวน 52 แหง คิดเปน   
รอยละ 85.2 

การก อสร าง  มี จํ านวน 470 แห ง      
สวนใหญอยูในกลุมของสถานประกอบการที่มี
คนทํางาน 1-15 คน จํานวน 442 แหง คิดเปน 
รอยละ 94.0 

 ก า ร ข า ย ส ง แ ล ะ ก า ร ข า ย ป ลี ก        
การซอมแซมยานยนต  และจักรยานยนต        
มีจํานวน 1,251 แหง สวนใหญอยูในกลุมของ
สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 1-15 คน
จํานวน 1,229 แหง คิดเปนรอยละ 98.3 

การขายส ง  มี จํ านวน 574 แห ง     
สวนใหญอยูในกลุมของสถานประกอบการที่มี
คนทํางาน 1-15 คน จํานวน 553 แหง คิดเปน 
รอยละ 96.4 

การขายปลีก มีจํานวน 5,429 แหง 
สวนใหญอยูในกลุมของสถานประกอบการที่มี
คนทํางาน 1-15 คน จํานวน 5,393 แห ง  
คิดเปนรอยละ 99.4 

ที่พักแรม มีจํานวน 99 แหง สวนใหญ
อยูในกลุมของสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 
1-15 คน จํานวน 96 แหง คิดเปนรอยละ 97.0 

บริการอาหารและเครื่องด่ืม มีจํานวน 
1,448 แหง สวนใหญอยูในกลุมของสถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 1-15 คน จํานวน 
1,440 แหง  คิดเปนรอยละ 99.4 

ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ  
มีจํานวน 387 แหง สวนใหญอยูในกลุมของ
สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 1-15 คน
จํานวน 297 แหง คิดเปนรอยละ 76.8 

และกิจกรรมบริการอื่น ๆ มีจํานวน 
1,766 แหง สวนใหญอยูในกลุมของสถาน
ประกอบการที่มีคนทํางาน 1-15 คน จํานวน 
1,765 แหง คิดเปนรอยละ 99.9 

สวนกิจกรรมดานโรงพยาบาลเอกชน 
จํานวน 2 แหง พบวา เปนสถานประกอบการที่
อยูในกลุมของสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 
31-50 คน จํานวน 1 แหง คิดเปนรอยละ 50.0 
และอยู ในกลุมของสถานประกอบการที่มี
คนทํางาน 51-200 คน จํานวน 1 แหง คิดเปน
รอยละ 50.0 
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ตาราง 3.4 จํานวนและรอยละของสถานประกอบการ จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
              และขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)  
 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวม ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) 

1-15     
คน 

16-25     
คน 

26-30   
คน 

31-50  
คน 

51-200 
คน 

มากกวา
200 คน 

รวม 20,355 19,948 238 59 76 31 3 

 (100.0) (98.0) (1.2) (0.3) (0.4) (0.1) - 

การผลิต 7,528 7,341 103 37 36 10 1 
 (100.0) (97.5) (1.4) (0.5) (0.5) (0.1) - 
การจัดการและการบําบัดน้ําเสีย ของเสีย          
  และสิ่งปฏิกูล 

61 52 2 2 3 2 - 

   (100.0) (85.2) (3.3) (3.3) (4.9) (3.3) - 

การกอสราง 470 442 22 1 4 1 - 

 (100.0) (94.0) (4.7) (0.2) (0.9) (0.2) - 

การขายสงและการขายปลีก การซอมแซมยานยนต  
  และจักรยานยนต 

1,251 1,229 10 1 8 3 - 

   (100.0) (98.3) (0.8) (0.1) (0.6) (0.2) - 

การขายสง 
 

574 553 12 1 4 3 1 
 (100.0) (96.4) (2.2) (0.2) (0.7) (0.5) - 

การขายปลีก 5,429 5,393 18 4 7 7 - 

 (100.0) (99.4) (0.3) (0.1) (0.1) (0.1) - 

การขนสงทางบก สถานที่เก็บสินคา 585 585 - - - - - 

 (100.0) (100.0) - - - - - 
ที่พักแรม 99 96 - 1 - 2 - 
    (100.0) (97.0)  (1.0) - (2.0) - 
บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 1,448 1,440 7 - 1 - - 

 (100.0) (99.4) (0.5) - (0.1) - - 

ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร 73 73 - - - - - 

 (100.0) (100.0) - - - - - 

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย 199 199 - - - - - 

 (100.0) (100.0) - - - - - 

กิจกรรมทางวิชาชีพ วทิยาศาสตรและเทคนิค 89 89 - - - - - 
 (100.0) (100.0) - - - - - 

กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน 394 394 - - - - - 
 (100.0) (100.0) - - - - - 

ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 387 297 64 12 11 2 1 

 (100.0) (76.8) (16.6) (3.2) (2.8) (0.6) - 

กิจกรรมบริการอ่ืน ๆ 1,766 1,765 - - 1 - - 
 (100.0) (99.9) - - (0.1) - - 

กิจกรรมดานโรงพยาบาลเอกชน 2 - - - 1 1 - 

 (100.0) - - - (50.0) (50.0) - 

  
 
 
 

หมายเหตุ : (1) ตัวเลขในวงเล็บ คือ อัตรารอยละ 
              (2) - ไมมีขอมูล หรือขอมูลมีคาเปน 0 หรือมีขอมูลจํานวนเล็กนอย 
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3.7 คนทํางานและลูกจาง 

3.7.1 จํานวนคนทํางาน 
ผลจากการทําสํามะโนอุตสาหกรรม 

พ.ศ.  2560 พบวา จั งห วัดยโสธรมีจํ านวน
คนทํางานทั้งสิ้น 55,516 คน เมื่อพิจารณา 
จํานวนคนทํางานตามขนาดของสถานประกอบการ 
พบวา มีคนทํางานอยูในสถานประกอบการที่มี
คนทํางาน 1-15 คน จํานวนมากที่สุด 41,578 คน 
หรือคิดเปนรอยละ 74.9 รองลงมาอยูในสถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 16-25 คน จํานวน 
4,842 คน คิดเปนรอยละ 8.7 และอยูในสถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 31-50 คน มีจํานวน 
2,943 คน คิดเปนรอยละ 5.3 สวนสถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางานมากกวา 200 คน       
มีจํานวนคนทํางานนอยที่สุด 1,509 คน คิดเปน
รอยละ 2.7 ตามลําดับ 

และเมื่อพิจารณาคนทํางานตามกจิกรรม
ทางเศรษฐกิจ พบวา กิจกรรมการผลิตมีจํานวน
คนทํางานมากที่สุด คือ 21,329 คน คิดเปน  
รอยละ 38.4 รองลงมาเปนกิจกรรมการขายปลีก 
มีจํานวน 12,863 คน คิดเปนรอยละ 23.2 และ
กิจกรรมดานศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 
มี จํ านวน 3 ,406 คน คิ ดเป นร อยละ  6 . 1        
สวนประเภทกิจกรรมที่มีคนทํางานนอยที่สุด คือ 
กิจกรรมประเภทโรงพยาบาลเอกชน และ
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค     
มีจํานวน 191 คน และ 199 คน คิดเปนรอยละ 
0.3 และ 0.4 ตามลําดับ 

 

 3.7.2 จํานวนลูกจาง 

จังหวัดยโสธร มีจํานวนลูกจางทั้งสิ้น 
21,720 คน เมื่อจําแนกลูกจางตามขนาดของ
สถานประกอบการ พบวา มีลูกจางอยูในสถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 1-15 คน จํานวน
มากที่สุด 10,993 คน หรือ  คิดเปนรอยละ 
50.6 รองลงมาอยูในสถานประกอบการที่มี
คนทํางาน 16-25 คน จํานวน 3,612 คน คิดเปน 
รอยละ 16.6 และอยูในสถานประกอบการที่มี
คนทํางาน 51-200 คน มีจํานวน 2,558 คน   
คิดเปนรอยละ 11.8 สวนสถานประกอบการที่มี
คนทํางาน 26-30 คน และมากกวา 200 คน 
เปนกลุมที่มีจํานวนคนทํางานนอยที่สุด คือ 
1,047 คน และ 1,484 คน คิดเปนรอยละ 4.8 
และ 6.8 ตามลําดับ 

และเมื่อพิจารณาจํานวนลูกจางตาม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบวา กิจกรรมการผลิต
มีจํานวนลูกจางมากที่สุด คือ 7,101 คน คิดเปน 
รอยละ 32.7 รองลงมาเปนกิจกรรมการ      
ขายปลีก มีจํานวน 3,980 คน คิดเปนรอยละ 
18.3 และกจิกรรมดานศิลปะ ความบันเทิงและ
นันทนาการ มีจํานวน 2,672 คน คิดเปนรอยละ 
12.3 สวนประเภทกิจกรรมที่มีลูกจางนอยที่สุด 
คือกิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและ
เทคนิค และกิจกรรมอสังหาริมทรัพย มีจํานวน 
64 คน และ 70 คน คิดเปนสัดสวนที่เทากัน คือ 
รอยละ 0.3 (ตาราง 3.5) 
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ตาราง 3.5 จํานวนและรอยละของคนทํางานและลูกจาง จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ 
              และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

 
 
 
 

ขนาดของสถานประกอบการ/กิจกรรมทางเศรษฐกิจ จํานวน 
สถาน

ประกอบการ 

คนทํางาน ลูกจาง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

รวม 20,355 55,516 100.0 21,720 100.0 
ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)      

1 - 15 คน 19,948 41,578 74.9 10,993 50.6 
16 - 25 คน 238 4,842 8.7 3,612 16.6 
26 - 30 คน 59 1,710 3.1 1,047 4.8 
31 - 50 คน 76 2,943 5.3 2,026 9.4 
51 - 200 คน 31 2,934 5.3 2,558 11.8 
มากกวา 200 คน 3 1,509 2.7 1,484 6.8 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ      
การผลิต 7,528 21,329 38.4 7,101 32.7 
การจัดการและการบําบัดนํ้าเสีย ของเสียและส่ิงปฏิกูล 61 626 1.1 294 1.4 
การกอสราง  470 3,017 5.4 2,304 10.6 
การขายสงและการขายปลีก การซอมแซมยานยนต    
  และจักรยานยนต 

1,251 3,238 5.8 1,698 7.8 

การขายสง 574 2,768 5.0 1,566 7.2 
การขายปลีก 5,429 12,863 23.2 3,980 18.3 
การขนสงทางบก สถานที่เก็บสินคา 585 809 1.5 161 0.7 
ที่พักแรม 99 519 0.9 370 1.7 
บริการอาหารและเครื่องดื่ม 1,448 3,320 6.0 902 4.2 
ขอมูลขาวสารและการส่ือสาร 73 204 0.4 107 0.5 
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย 199 337 0.6 70 0.3 
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค 89 199 0.4 64 0.3 
กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน 394 541 1.0 80 0.4 
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 387 3,406 6.1 2,672 12.3 
กิจกรรมบริการอ่ืน ๆ 1,766 2,149 3.9 160 0.7 
กิจกรรมดานโรงพยาบาลเอกชน 2 191 0.3 191 0.9 
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3.8 การเปรียบเทียบขอมูลพ้ืนฐานของสถาน- 
     ประกอบการในระยะ 5 ป ท่ีผานมา 

3.8.1 จํานวนสถานประกอบการ 

เมื่อเปรียบเทียบขอมูลพื้นฐานจากการ
ทําสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 และสํามะโน
ธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ซึ่งเปนขอมูล
พื้นฐานป 2559 เทียบกับป 2554 พบวา สถาน-
ประกอบการที่มี จํ านวนคนทําง านเพิ่ ม ข้ึน     
มากที่สุด คือ สถานประกอบการที่มีคนทํางาน  
1-15 คน เพิ่มข้ึน 2,046 แหง (จาก 17,902 แหง 
เปน 19,948 แหง) หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่
เพิ่มข้ึน รอยละ 11.4 รองลงมา คือ สถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางานอยูระหวาง 31-50 คน 
เพิ่มข้ึน 10 แหง (จาก 66 แหง เปน 76 แหง) 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มข้ึน รอยละ 15.2 
และสถานประกอบการที่มีคนทํางานมากกวา 
200 คน เพิ่มข้ึน 1 แหง (จาก 2 แหง เปน 3 แหง) 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มข้ึน รอยละ 50.0 

สวนสถานประกอบการที่มี จํ านวน
คนทํางานลดลงมากที่สุด คือ สถานประกอบการ
ที่มีคนทํางานอยูระหวาง 26-30 คน ลดลง 12 
แหง (จาก 71 แหง เปน 59 แหง) หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ลดลง รอยละ 16.9 รองลงมาคือ 
สถานประกอบการที่มีคนทํางานอยูระหวาง 16-
25 คน ลดลง 9 แหง (จาก 247 แหง เปน 238 
แหง) หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ลดลง รอยละ 3.6 
และสถานประกอบการที่มคีนทํางานระหวาง 51-
200 คน ลดลง 4 แหง (จาก 35 แหง เปน 31 
แหง) หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ลดลง รอยละ 
11.4 ตามลําดับ 

 หากพจิารณาจํานวนสถานประกอบการ 
จําแนกตามประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
พบวา กิจกรรมที่มีจํานวนสถานประกอบการ
เพิ่มข้ึนมากที่สุด ไดแก สถานประกอบการที่มี
กิจกรรมประเภทการบริการอื่น ๆ เพิ่มข้ึน 443 
แหง (จาก 1,323 แหง เปน 1,766 แหง) หรือ  
มีการเปลี่ยนแปลงที่ เพิ่มข้ึน รอยละ 33.5 
รองลงมาคือสถานประกอบการประเภทการ  
ขายปลีกเพิ่มข้ึน 433 แหง (จาก 4,996 แหง 
เปน 5,429 แหง) หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่
เพิ่มข้ึน รอยละ 8.7 และสถานประกอบการ
ประเภทที่พักแรมและบริการอาหารและ
เครื่องด่ืมเพิ่มข้ึน 424 แหง (จาก 1,123 แหง 
เปน 1,547 แหง) หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่
เพิ่มข้ึน รอยละ 37.8  

สวนสถานประกอบการที่มีจํานวน
คนทํา งานลดลงมากที่ สุด  ได แก  สถาน -
ปร ะกอบ การ ในกลุ ม ป ร ะ เ ภทกิ จ ก ร ร ม        
ดานขอมูลขาวสารและการสื่อสาร ลดลง 18 แหง 
(จาก 91 แหง เปน 73 แหง) หรือมีการเปลี่ยนแปลง 
ที่ลดลง รอยละ 19.8 รองลงมาคือ กิจกรรม
ดานอสังหาริมทรัพย ลดลง 7 แหง (จาก 206 
แหง เปน 199 แหง) หรือมีการเปลี่ยนแปลง   
ที่ลดลง รอยละ 3.4 และกิจกรรมทางวิชาชีพ 
วิทยาศาสตรและเทคนิค ลดลง 4 แหง (จาก 
93 แหง เปน 89 แหง) หรือมีการเปลี่ยนแปลง
ที่ลดลง รอยละ 4.3 ตามลําดับ (ตาราง 3.6) 
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ตาราง 3.6 เปรียบเทียบจํานวนสถานประกอบการ ป 2554 และ ป 2559 จําแนกตามขนาด 
              ของสถานประกอบการและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 

ขนาดของสถานประกอบการ/กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ป 2554 1/ ป 2559 
รอยละการ
เปล่ียนแปลง 

รวม 18,323 20,355 11.1 
ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)    

1 - 15 คน 17,902 19,948 11.4 
16 - 25 คน 247 238 -3.6 
26 - 30 คน 71 59 -16.9 
31 - 50 คน 66 76 15.2 
51 - 200 คน 35 31 -11.4 
มากกวา 200 คน 2 3 50.0 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ    
การผลิต 7,520 7,528 0.1 
การจัดการและการบําบัดนํ้าเสีย ของเสียและส่ิงปฏิกูล 44 61 38.6 
การกอสราง  374 470 25.7 
การขายสงและการขายปลีก การซอมแซมยานยนต    
  และจักรยานยนต 

1,160 1,251 7.8 

การขายสง 407 574 41.0 
การขายปลีก 4,996 5,429 8.7 
การขนสงทางบก สถานที่เก็บสินคา 505 585 15.8 
ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม 1,123 1,547 37.8 
ขอมูลขาวสารและการส่ือสาร 91 73 -19.8 
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย 206 199 -3.4 
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค 93 89 -4.3 
กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน 179 394 120.1 
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 300 387 29.0 
กิจกรรมบริการอ่ืน ๆ 1,323 1,766 33.5 
กิจกรรมดานโรงพยาบาลเอกชน 2 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : - ไมมีขอมูล หรือขอมูลมีคาเปน 0 หรือมีขอมูลจํานวนเล็กนอย 
              1/ สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ขอมูลพื้นฐาน จังหวัดยโสธร 
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3.8.2 การจางงาน 

ดานการ เปลี่ ยนแปลงของจํ านวน
คนทํางานในสถานประกอบการในระยะ 5 ป       
ที่ผานมา เมื่อเปรียบเทียบขอมูลพื้นฐานจากการ
ทําสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 และสํามะโน
ธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ซึ่งเปนขอมูล
พื้นฐาน ป 2559 เทียบกับ ป 2554 พบวาสถาน-
ประกอบการที่มีจํานวนคนทํางานเพิ่มข้ึนมาก
ที่สุด คือ สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 1-15 
คน เพิ่มข้ึน 6,204 คน (จาก 35,374 คน เปน 
41,578 คน) หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มข้ึน   
รอยละ 17.5 รองลงมาคือ สถานประกอบการที่มี
คนทํางาน 31-50 คน เพิ่มข้ึน 400 คน (จาก 2,543 
คน เปน 2,943 คน) หรือมีการเปลี่ยนแปลง        
ที่เพิ่มข้ึน รอยละ 15.7 และสถานประกอบการที่มี
คนทํางานมากกวา 200 คน เพิ่มข้ึน 144 คน (จาก 
1,365 คน เปน 1,509 คน) หรือมีการเปลี่ยนแปลง
ที่เพิ่มข้ึน รอยละ 10.5 

สวนสถานประกอบการที่มี จํ านวน
คนทํางานลดลงมากที่สุด คือ สถานประกอบการ
ที่มีคนทํางาน 26-30 คน ลดลง 350 คน (จาก 
2,060 คน เปน 1,710 คน) หรือมีการเปลี่ยนแปลง   
ที่ลดลง รอยละ 17.0 รองลงมาคือ สถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 16-25 คน ลดลง 
231 คน (จาก 5,073 คน เปน 4,842 คน) หรือ 
มีการเปลี่ยนแปลงที่ลดลง รอยละ 4.6  

 หากพิจารณาจํานวนคนทํางาน
จําแนกตามประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
พบวา กิจกรรมที่มีจาํนวนคนทํางานเพิ่มข้ึนมาก
ที่สุด ไดแก สถานประกอบการที่มีกิจกรรม
ประเภทขายปลีกเพิ่มข้ึน 2,467 แหง (จาก 
10,396 คน เปน 12,863 คน) หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงที่เพิ่มข้ึน รอยละ 23.7 รองลงมา 
คือสถานประกอบการประเภทการขายส ง 
เพิ่ม ข้ึน 1,232 คน (จาก 1,536 คน เปน  
2,768 คน) หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มข้ึน 
รอยละ 80.2 และสถานประกอบการประเภทที่
พักแรมและบริการอาหารและเครื่องด่ืมเพิ่มข้ึน 
898 แหง (จาก 2,941 คน เปน 3,839 คน) 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มข้ึน รอยละ 30.5  

สวนสถานประกอบการที่มีจํานวน
คนทํา งานลดลงมากที่ สุด  ได แก  สถาน -
ประกอบการดานการผลิต ลดลง 357 คน  
(จาก 21,686 คน เปน 21,329 คน) หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ลดลง รอยละ 1.6 รองลงมาคือ 
กิ จ ก ร ร มด า น ศิ ล ป ะ  ควา มบั น เ ทิ ง แล ะ
นันทนาการ ลดลง 217 แหง (จาก 3,623 คน 
เปน 3,406 คน) หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ลดลง 
รอยละ 6.0 และกิจกรรมดานขอมูลสื่อสาร 
และการสื่อสาร ลดลง 48 คน (จาก 252 คน 
เปน 204 คน) หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ลดลง 
รอยละ 19.0 (ตาราง 3.7) 
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ตาราง 3.7 เปรียบเทียบจํานวนคนทํางาน ป 2554 และ ป 2559 จําแนกตามขนาดของสถาน  
ประกอบการ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ขนาดของสถานประกอบการ/กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ป 2554 1/ ป 2559 
รอยละการ
เปล่ียนแปลง 

รวม 49,266 55,516 12.7 
ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)    
1 - 15 คน 35,374 41,578 17.5 
16 - 25 คน 5,073 4,842 -4.6 
26 - 30 คน 2,060 1,710 -17.0 
31 - 50 คน 2,543 2,943 15.7 
51 - 200 คน 2,846 2,934 3.1 
มากกวา 200 คน 1,365 1,509 10.5 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ    
การผลิต 21,686 21,329 -1.6 
การจัดการและการบําบัดนํ้าเสีย ของเสียและส่ิงปฏิกูล 494 626 26.7 
การกอสราง  2,173 3,017 38.8 
การขายสงและการขายปลีก การซอมแซมยานยนต  
  และจักรยานยนต 

2,723 3,238 18.9 

การขายสง 1,536 2,768 80.2 
การขายปลีก 10,396 12,863 23.7 
การขนสงทางบก สถานที่เก็บสินคา 788 809 2.7 
ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม 2,941 3,839 30.5 
ขอมูลขาวสารและการส่ือสาร 252 204 -19.0 
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย 323 337 4.3 
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค 202 199 -1.5 
กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน 414 541 30.7 
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 3,623 3,406 -6.0 
กิจกรรมบริการอ่ืน ๆ 1,578 2,149 36.2 
กิจกรรมดานโรงพยาบาลเอกชน 137 191 39.4 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : - ไมมีขอมูล หรือขอมูลมีคาเปน 0 หรือมีขอมูลจํานวนเล็กนอย 
              1/ สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ขอมูลพื้นฐาน จังหวัดยโสธร 
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สารบัญตารางสถิติ 
  หนา 
ตาราง 1 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อําเภอและตําบล 29 
TABLE 1  NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY ECONOMIC ACTIVITY, AMPHOE AND TAMBON  

ตาราง 2 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามรูปแบบการจัดตัง้ตามกฎหมาย อําเภอและตําบล 37 
TABLE 2 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF LEGAL ORGANIZATION,   

 AMPHOE AND TAMBON  
ตาราง 3 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามรูปแบบการจัดตัง้ทางเศรษฐกิจ อําเภอและตําบล 47 
TABLE 3 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF ECONOMIC ORGANIZATION,  
 AMPHOE AND TAMBON  
ตาราง 4 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามสัดสวนของการรวมลงทุนหรือถือหุนของตางประเทศ  
 อําเภอและตําบล 58 
TABLE 4 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY PROPORTION OF FOREIGN INVESTMENT  
 OR SHARE HOLDING, AMPHOE AND TAMBON  
ตาราง 5 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)  
 อําเภอและตําบล 64 
TABLE 5 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT   

 (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON  
ตาราง 6 จํานวนคนทํางานในสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ   
 (จํานวนคนทํางาน) อําเภอและตาํบล 75 
TABLE 6 NUMBER OF PERSONS ENGAGED IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT  

 (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON  
ตาราง 7 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนลูกจาง)  
 อําเภอและตําบล 86 
TABLE 7 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT   

 (NUMBER OF EMPLOYEES), AMPHOE AND TAMBON  
ตาราง 8 จํานวนลูกจางในสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ   
 (จํานวนคนทํางาน) อําเภอและตาํบล 97 
TABLE 8 NUMBER OF EMPLOYEES IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT  

 (NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON  
ตาราง 9 จํานวนของสถานประกอบการ จําแนกตามระยะเวลาการดําเนินกิจการ  

อําเภอและตําบล 
 

108 
TABLE 9 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY PERIOD OF OPERATION,  

AMPHOE AND TAMBON 
 
 

ตาราง 10 จํานวนสถานประกอบการท่ีพักแรม จําแนกลักษณะการใหบริการท่ีพักแรม จํานวนหองพัก 
อําเภอและตําบล 

 
119 

TABLE 10 NUMBER OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS BY TYPE OF SERVICE 
ACCOMMODATION, AMPHOE AND TAMBON 

 

ตาราง 11 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อําเภอ
และตําบล 

 
124 

TABLE 11 NUMBER OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS BY TYPE OF SERVICE 
ACCOMMODATION, AMPHOE AND TAMBON 
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 สารบัญตารางสถิติ (ตอ)  

  หนา 
ตาราง 12 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามรูปแบบการจัดตัง้ตามกฎหมาย  

และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 

141 
TABLE 12 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF LEGAL ORGANIZATION  

AND ECONOMIC ACTIVITY 
 

ตาราง 13 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ  
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

 
144 

TABLE 13 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF ECONOMIC ORGANIZATION  
AND ECONOMIC ACTIVITY 

 
 

ตาราง 14 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามสดัสวนของการรวมลงทุนหรือถือหุน   
ของตางประเทศ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

 
147 

TABLE 14 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY PROPORTION OF FOREIGN INVESTMENT OR SHARE 
HOLDING AND ECONOMIC ACTIVITY 

 
 

ตาราง 15 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) และ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

 
150 

TABLE 15 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT  
(NUMBER OF PERSONS ENGAGED) AND ECONOMIC ACTIVITY 

 

ตาราง 16 จํานวนคนทํางานในสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ  
(จํานวนคนทํางาน) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

 
153 

TABLE 16 NUMBER OF PERSONS ENGAGED IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT 
(NUMBER OF PERSONS ENGAGED) AND ECONOMIC ACTIVITY 

 
 

ตาราง 17 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนลูกจาง)  
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

 
156 

TABLE 17 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT  
(NUMBER OF EMPLOYEES) AND ECONOMIC ACTIVITY 

 
 

ตาราง 18 จํานวนลูกจางในสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ 
 (จํานวนคนทํางาน) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

 
159 

TABLE 18 NUMBER OF EMPLOYEES IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT (NUMBER OF 
PERSONS ENGAGED) AND ECONOMIC ACTIVITY 

 
 

ตาราง 19 จํานวนของสถานประกอบการ จําแนกตามระยะเวลาการดําเนินกิจการ 
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

 
162 

TABLE 19        NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY PERIOD OF OPERATION   
  AND ECONOMIC ACTIVITY 

 

ตาราง 20   จํานวนสถานประกอบการท่ีพักแรม จําแนกลักษณะการใหบริการท่ีพักแรม จํานวนหองพัก และ   
  กิจกรรมทางเศรษฐกิจ                                                                                              

 
165 

TABLE 20    NUMBER OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS BY TYPE OF SERVICE 
ACCOMMODATION AND ECONOMIC ACTIVITY 

 

ตาราง 21 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

 
168 

TABLE 21      NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY THE USE OF INFORMATION  
  AND COMMUNICATION TECHNOLOGY AND ECONOMIC ACTIVITY 
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