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คํานํา 

    ภาคอุตสาหกรรมการผลิตนับเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจสาขาหน่ึงที่มีความสําคัญใน          
การขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 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 
ซึ่งดําเนินการในป 2559 และข้ันการเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียดหรือการแจงนับสถานประกอบการ
ในอุตสาหกรรมการผลิตดําเนินการในป 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 
จังหวัดปทุมธานี  

    สํานักงานสถิติแหงชาติ ใครขอขอบคุณผูประกอบการและผูเกี่ยวของทุกฝายที่ไดใหความ
รวมมือ ในการใหขอมูล ซึ่งขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนสําหรับผูใชขอมูลทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนตอไป 
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บทสรปุสําหรบัผูบริหาร 

เน่ืองจากบริบทของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ดานเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่สงผลกระทบตอ
ภาคอุตสาหกรรมทําใหโครงสรางการดําเนินธุรกิจและ
อุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป เชน วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) มีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึน และมีธุรกิจ
ทางการคา การบริการ และอุตสาหกรรมใหมๆ เกิดข้ึน 
เปนตน ซึ่งถือเปนกลไกที่สําคัญตอการเจริญเติบโตของ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ดัง น้ันขอมูลส ถิติและ
สารสนเทศโครงสรางข้ันพื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
และอุตสาหกรรม จึงมีความสําคัญและจําเปนสําหรับ
ภาครัฐและเอกชนใชในการกําหนดนโยบายและวางแผน
พัฒนาดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั้งในระดับประเทศ
และระดับทองถ่ิน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ทางเศรษฐกิจในตลาดโลก 

          สํานักงานสถิติแหงชาติ จัดทําสํามะโนอุตสาหกรรม
ทุก 10 ป ตามขอเสนอแนะขององคการสหประชาชาติ และ
ไดวางแผนเปลี่ยนเปนจัดทําทุก 5 ป เพื่อใหประเทศมีขอมูล
พื้นฐานที่สําคัญทางดานอุตสาหกรรมการผลิตอยางตอเน่ือง 
เพื่อใช ในการวิเคราะหและติดตามสถานการณดาน
เศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาค ซึ่งที่ผานมาสํานักงาน
สถิติแหงชาติจัดทําสํามะโนอุตสาหกรรมมาแลว 4 ครั้ง ใน
ป 2507 ป 2550 และป 2555 สําหรับป 2560 เปนการ
จัดทําสํามะโนอุตสาหกรรมครั้งที่ 5 ของประเทศไทย 

ในการจัดทําสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 
ไดกําหนดแผนการดําเนินงานเปน 2 ข้ันตอนคือ ข้ันการ
เก็ บ รวบ รวมข อมู ล พื้ น ฐ านห รื อก า ร นับ จ ดส ถาน
ประกอบการ   

ทุกประเภท ซึ่งดําเนินการในป 2559 และข้ันการเก็บรวบรวม 
ขอมูลรายละเอียดหรือการแจงนับสถานประกอบการใน
อุตสาหกรรมการผลิต ดําเนินการในป 2560 

การนําเสนอผลสํามะโนในรายงานฉบับน้ี เปนผล
จากข้ันการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานหรือการนับจด 
สถานประกอบการในป 2559 ซึ่งจัดจําแนกประเภท   
สถานประกอบการตามการจั ดประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรมประเทศไทย ป 2552 (Thailand Standard 
Industrial Classification : TSIC 2009) ไดแก ธุรกิจ
ทางการคา ธุรกิจทางการบริการ การผลิต การกอสราง 
การขนสงทางบกและสถานที่เก็บสินคา กิจกรรมดาน 
ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร และกิจกรรมดานโรงพยาบาล
เอกชน ที่ต้ังอยู ใน จังหวัดปทุมธานี โดยดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลสถานประกอบการในพื้นที่ เขตเทศบาล 
ระหวางเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 และพื้นที่     
นอกเขตเทศบาลระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559  

ผลการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานของสถาน-
ประกอบการในจั งหวัดปทุมธานี  พบว า มี สถาน
ประกอบการจํานวนทั้งสิ้น  53,881 แหง ในจํานวนน้ีแยก
เปนสถาน-ประกอบการที่เก็บรวบรวมรายการขอมูล
พื้นฐานในแบบสอบถามไดครบถวน จํานวน 44,591 แหง 
และสถาน-ประกอบการที่เก็บรวบรวมรายการขอมูลได
เพียง ช่ือ ที่ ต้ั ง และประเภทธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
จํานวน 9,290  แหง สําหรับขอมูลที่นําเสนอผลใน
รายงานฉบับน้ีจะเปนขอมูลของสถานประกอบการที่เก็บ
รวบรวมขอมูลพื้นฐานไดครบถวน จํานวน 44,591 แหง 
เทาน้ัน สรุปไดดังน้ี 



         ความหนาแนนของสถานประกอบการ 

  

 
 

 
 

จาํนวนสถานประกอบการ 
1 – 100 สถานประกอบการ 

101 – 1,000 สถานประกอบการ 

1,001 – 5,000 สถานประกอบการ 

มากกวา 5,000 สถานประกอบการ 

   จํานวนคนทํางาน 
1- 1,000 คน

1,001 – 10,000 คน 

10,001 – 100,000 คน 

มากกวา 100,000 คน 

ความหนาแนนของการจางงาน 

จังหวัดปทุมธานี
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แผนภูมิ ก รอยละของสถานประกอบการ จําแนกตาม 
   กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

แผนภูมิ ข จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตาม 
   ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) 

1. จํานวนสถานประกอบการ
ผลจากการทําสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.

2560 พบวา สถานประกอบการในจังหวัดปทุมธานี 
มีจํานวน ทั้งสิ้น 44,591 โดยสวนใหญเปนการขาย
ปลีก รอยละ 31.6 รองลงมา บริการและเครื่องด่ืม 
รอยละ 15.0 กิจกรรมอื่นๆ รอยละ 13.5 การผลิต 
รอยละ 10.3 กิจกรรมอสังหาริมทรัพย รอยละ 9.5 
การขาย-ซอมแซมยานยนต และจักรยานยนต 8.4 
การขายสง รอยละ 4.6 การกอสราง รอยละ 2.1 
กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน รอยละ 
1.6 และที่เหลือเปนกิจกรรมเศรษฐกิจนอกเหนือจาก 
ที่กลาวขางขางตน มีสัดสวนตํากวาหรือเทากับ      
รอยละ 0.1 

2. ขนาดของสถานประกอบการ

 เมื่อพิจารณากิจกรรมทางเศรษฐกิจ จาํแนกตาม
ขนาดของสถานประกอบการ พบวา กิจกรรมทาง
เศรษฐกิ จสวนใหญ เป นสถานประกอบการที่ มี
คนทํางาน 1-15 คน จํานวน 42,222 แหง คิดเปน  
รอยละ 94.7  

โดยเปนสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 16 – 
25 คน จํานวน 936 คน คิดเปนรอยละ 2.1 คนทํางาน 
51 – 200 คน จํานวน 530 คน คิดเปนรอยละ 1.2
คนทํางาน 31 – 50 คน จํานวน 458 คน คิดเปน     
รอยละ 1.0 คนทํางาน 26 – 30 คน คนทํางานมากกวา 
200 คน จํานวน 255 คน และ 190 คน คิดเปน 
รอยละ 0.6   และ 0.4 ตามลําดับ 
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แผนภูมิ ค จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามระยะเวลาการ 
    ดําเนินกิจการ 

แผนภูม ิง รอยละของสถานประกอบการ จําแนกตาม 

       รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย  

0.1 % 2.4 %

84.0 %

13.5 %

สวนบุคคล      

บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน)

หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด 

สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ และอื่น ๆ

แผนภูมิ จ รอยละของสถานประกอบการ จําแนกตาม 
       รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ 

3. ระยะเวลาการดําเนินกิจการ

สําหรับระยะเวลาการดําเนินกิจการ สถาน
ประกอบการสวนใหญมีระยะเวลาการดําเนินกิจการ
นอยกวา 5 ป จํานวน 20,842 แหง หรือ รอยละ 46.7 

รองลงมาเปนระยะเวลาดําเนินการ 5 – 9 ป จํานวน 
11 ,455  แห ง  หรื อ  ร อยละ  25 .7  ระยะ เ วลา 
ดําเนินกิจการ 10 – 19 ป จํานวน 9,352 แหงหรือ          
รอยละ 21.0 ระยะเวลาดําเนินกิจการ 20 – 29 ป 
จํานวน 2,197 แหง หรือรอยละ 4.9 และระยะเวลา
ดําเนินกิจการนอยกวาหรือเทากับ 30 ป จํานวน 745 
แหง หรือรอยละ 1.7 

4. รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย

สําหร ับร ูปแบบการจ ัด ตั ้งตามกฎหมาย 
พ บ ว า  ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส ว น ใ ห ญ น ิย ม จ ัด ตั ้ง        
สถานประกอบการในรูปแบบสวนบุคคล จํานวน 
37,461 แหง คิดเปนรอยละ 84.0 รองลงมาเปนการ
จัดต้ังในรูปแบบ บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) 
จํานวน 6,031 แหง  คิดเปนรอยละ  13.5 การจัดต้ัง
ในรูปแบบหางหุนสวนจํากัด หางหุ นสวนนิติบุคคล
จํานวน 1,075 แหง คิดเปนรอยละ 2.4 นอกนั้นเปน
การจ ัด ตั ้ง ในร ูปแบบส วนราชการ ร ัฐ ว ิสาหก ิจ 
สหกรณ รอยละ 0.1 

5. รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ

เมื่ อพิจารณา ถึงรู ปแบบการจัด ต้ังทาง
เศรษฐกิจแลว พบวา สถานประกอบการในจังหวัด
ปทุมธานี สวนใหญ รอยละ 95.0 เปนสํานักงานแหง
เดียว รอยละ 4.0 เปนสํานักงานสาขา และอีกรอยละ 
0.1 เปนการจัดต้ังทางเศรษฐกิจที่เปนสํานักงานใหญ  

44,591 แหง 

0.14.0

95.0
รอยละ 

 สํานักงานแหงเดียว  สํานักงานใหญ   สํานักงานสาขา       
รูปแบบการจัดต้ัง

ทางเศรษฐกิจ 

จํานวน (แหง) 

20,842 

11,455 

9,352 

< 5 ป

5-9 ป

2,197 

10-19 ป

20-29 ป       
> 30 ป 745

ซ



แผนภูมิ ฉ รอยละของสถานประกอบการ จําแนกตาม 
   การมีตางประเทศรวมลงทุนหรือถือหุน 

แผนภูมิ ช จํานวนคนทํางานและลูกจางของสถานประกอบการ 
   จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

6. การมีตางประเทศรวมลงทุนหรือถือหุน

 หากพิจารณาถึงขอมูลของการมีสวนรวมในการ
ลงทุนของตางประเทศน้ัน พบวา จากจํานวนสถาน
ประกอบการ ทั้ ง สิ้ น  44 , 9 51 แห ง  เป นสถาน
ประกอบการที่มีรูปแบบการจัดต้ังเปนบริษัท  บริษัท
จํากัด (มหาชน) 6,031 แหง (13.5%) ซึ่งในจํานวนน้ี
เปนสถานประกอบการที่มีตางประเทศรวมลงทุนหรือ
ถือหุนเพียง 222 แหง (3.7%)เทาน้ัน ซึ่งมีตางประเทศ
เขามารวมลงทุนมากกวา 50 % จํานวน 102 แหง 
รวมลงทุน 10 - 50 % จํานวน  94 แหง และนอยกวา 
10% จํานวน 26 แหง  

7. จํานวนคนทํางาน และลูกจาง

สําหรับขอมูลของจํานวนคนทํางานในสถาน
ประกอบการของจังหวัดปทุมธานี พบวา มีจํานวน
คนทํางาน 347,371 คน สวนใหญ เปนคนทํางานใน
สถานประกอบการผลิต รอยละ 52.8 รองลงมาเปน
คนทํางานในสถานประกอบขายปลีก รอยละ 12.0 
คนทํางานในสถานประกอบขายสงและบริการอาหาร
และเครื่องด่ืมเทากันคือ รอยละ 5.9  การขายสงและ
การขายปลีก การซอมแซมยานยนต และจักรยานยนต 
รอยละ 4.8 และที่ทํางานในสถานประกอบการ
ป ร ะ เ ภ ทอื่ น ๆ น อก เ ห นื อ จ าก ที่ ก ล า ว ข า ง ต น 
รอยละ 18.7  

โดยในจํานวนน้ีเปนลูกจาง ประมาณ 291,894 
คน และพบวา รอยละ 61.0 เปนลูกจางในการผลิต 
รองลงมา เปนลูกจางในการขายปลีก รอยละ 8.3 
เปนลูกจางในการขายสง รอยละ 6.0 เปนลูกจางใน 
การขาย-ซอมแซมยานยนต  และรถจักรยานยนต     
รอยละ 4.1 เปนลูกจางการบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
รอยละ 3.8 เปนลูกจางการกอสราง รอยละ 3.7 และ  
ที่ เปนลูกจางในสถานประกอบการประเภทอื่นๆ
นอกเหนือจากที่กลาวขางตน รอยละ 13.1 

        คนทํางาน หมายถึง เจาของกิจการหรือหุนสวนท่ีทํางานโดยไมไดรับคาจาง 
      เงินเดือน และลูกจาง 

1. การผลิต

2. การจัดการและการบําบัดนํ้าเสีย ของเสียและสิง่ปฏิกลู

3. การกอสราง

4. การขาย-ซอมแซมยานยนต และรถจักรยานยนต

5. การขายสง

6. การขายปลีก

7. การขนสงทางบก สถานที่เก็บสินคา

8. ที่พักแรม

9. บริการอาหารและเครื่องดื่ม

10.ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร

11.กิจกรรมอสงัหาริมทรพัย

12.กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิค

13.กิจกรรมการบรหิาร และการบริการสนับสนุน

14.ศิลปะ ความบันเทงิ และนันทนาการ

15.กิจกรรมบริการดานอื่น ๆ

16.กิจกรรมดานโรงพยาบาลเอกชน

การรวมลงทุนจากตางประเทศ 

สัดสวนการลงทุน 
ของตางประเทศ 

6,031 
แหง

ไมมี

 < 10% 

10-50%

> 50%

0.4% 

1.6% 

1.7% 

มี 3.7% 

96.3
 

ฌ



ขนาดของ
สถาน- 

ประกอบการ 

แผนภูมิ ซ จํานวนคนทํางานและลูกจาง ของสถานประกอบการ 
   จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ 
   (จํานวนคนทํางาน) 

142,058

52,783

18,666
7,38618534

107,957
141,327

52,607

18,435
7,233

17,829

54,463

คนทํางาน ลูกจาง

แผนภูมิ ฌ รอยละของสถานประกอบการ ที่มีการใชคอมพิวเตอร/ 
        อินเตอรเน็ต ในการดําเนินกิจการ 

และเมื่ อพิ จารณาตามขนาดของสถาน
ประกอบการน้ัน  โดยสวนใหญคนทํางานอยูในสถาน
ประกอบการที่มีขนาดคนทํางานมากกวา 200 คน 
รอยละ 40.9 รองลงมาอยูในสถานประกอบการที่มี
ขนาดคนทํางาน 1 - 15 คน จํานวน รอยละ 31.1  และ
สถานประกอบการที่มีขนาดคนทํางาน 51 – 200 คน 
รอยละ 15.2 สําหรับสถานประกอบการที่มีขนาด
คนทํางาน 31 - 50 คน  และ คนทํางาน 16 - 25 คน มี
สัดสวนของจํานวนคนงานที่ใกลเคียงกัน รอยละ 5.4 
และ 5.3 ตามลําดับ นอกน้ันเปนจํานวนคนทํางานที่อยู
ในสถานประกอบการที่มีขนาด   26 – 30  คน รอยละ 
2.1 

สวนขอมูลเกี่ยวกับจํานวนลูกจางในสถาน
ประกอบการน้ัน พบวา โดยสวนใหญอยูในสถาน
ประกอบการที่มีขนาดคนทํางานมากกวา 200 คน 
รอยละ 48.4 รองลงมาอยูในสถานประกอบการ        
ที่มีขนาดคนทํางาน 1 -15 คน และ 51 - 200 คน 
มี สั ด ส วน ใ ก ล เ คี ย ง ร อ ย ล ะ  1 8 . 7  แ ล ะ 1 8 . 0 
ตามลําดับ และสถานประกอบการที่มีขนาดคนทํางาน 
31 - 50 คน และ  16 - 25 คน มีสัดสวนใกลเคียง  
รอยละ 6.3 และ 6.1 และขนาดคนทํางาน 26 - 30 
คน รอยละ 2.5 

8. การใชคอมพิวเตอร/อินเตอรเน็ต ในการดําเนินกิจการ

      การใชคอมพิวเตอร พบวา สถานประกอบการ 
รอยละ 81.8 ไมมีการใชคอมพิวเตอรในการดําเนิน
กิ จ ก า ร  มี เ พี ย ง  ร อ ยล ะ  18 .2  เ ท า น้ั นที่ ใ ช
คอมพิวเตอรในการดําเนินกิจการ และในจํานวนน้ี 
รอยละ 98.7 ใชคอมพิวเตอรที่สถานประกอบการใน
การดําเนินกิจการ การใชคอมพิวเตอรที่อื่นในการ
ดําเนินกิจการมีเพียง รอยละ 1.3 เทาน้ัน 
       การใชอินเตอรเน็ต พบวา รอยละ 84.9 ไมใช
อิ น เ ตอ ร เ น็ ต ในก า ร ดํ า เ นิ นกิ จ ก า ร  มี เ พี ย ง 
รอยละ 15.1 เทาน้ันที่ใชอินเตอรเน็ตในการดําเนิน
กิจการ 

 ใชท่ีสถานประกอบการ 

ใชท่ีอื่น 

ไมใช 
81.8% 

98.7% 

คอมพิวเตอร 

อินเตอรเนต็

44,591 
แหง 

ใช 
15.1% 

ไมใช 
84.9% 

44,591 
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 

ใช 
18.2% 1.3% 

ญ



แผนภูมิ ญ รอยละของสถานประกอบการที่มีการขายสินคาทาง 
    อินเทอรเน็ต จําแนกตามลักษณะการขายสินคาผาน 
    ทางอินเตอรเน็ต 

แผนภูมิ ฎ รอยละของสถานประกอบการที่พักแรม จําแนกตาม 
    ลักษณะการใหบริการที่พักแรม 

เพ่ือการทองเที่ยว

ไมใชเพ่ือการ
ทองเที่ยว

9. การใชอินเทอรเน็ตในการดําเนินกิจการและ
การขายสินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ต

เ มื่ อ พิ จ า ร ณาก า ร ขา ยสิ นค า ผ า นท า ง
อินเตอรเน็ตของสถานประกอบการ น้ัน พบวา   
รอยละ 95.8 ไมมีการขายสินคาผานทางอินเตอรเน็ต 
มีเพียงรอยละ 4.2 หรือ 1,880 แหง เทาน้ัน ที่มีการ
ขายสินคาผานทางอินเตอรเน็ต เปนการขายผาน  
เว็บไซดของตนเอง จํานวน 858 แหง  รองลงมา 
ขายผาน Social Network จํานวน 634 แหง ขาย
ผานตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ขายผาน เว็บไซด
ของคนอื่น จํานวน 198 แห ง และ 190 แห ง 
ตามลําดับ 

10. จํานวนสถานประกอบการท่ีพักแรม

จํานวนสถานประกอบการที่พักแรม ในจังหวัด
ปทุมธานี จํานวน 83 แหง รอยละ 54.2เปนสถาน
ประกอบการที่พักแรมเพื่อการทองเที่ยว ในขณะเดียวกัน 
รอยละ 45.8 เปนสถานประกอบการไมใชเพื่อการ
ทองเที่ยว 

190

634

198

858

จํานวน (แหง) 

ไมมี 
95.8% 

ขายผานเว็บไซตของตัวเอง 

ขายผายเว็บไซตของคนอ่ืน  

ขายผานตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 

ขายผาน Social Network 

   มี 
4.2%44,591 

แหง 

54.2% 45.8% 

ฎ



สารบัญ 

หนา 

คํานํา ค 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร จ 
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1.1  ความเปนมา 1 

1.2  วัตถุประสงค 1 
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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
ขอมูลที่ทันสมัยเพื่อใชในการวิเคราะหและติดตาม
สถานการณดานเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาค 
จึงขอใหสํานักงานสถิติแหงชาติ จัดทําสํามะโน
อุตสาหกรรมจากทุก 10 ป  เปนจัดทําทุก 5 ป 
ประกอบกับประเทศตางๆ สวนใหญไดมีการจัดทํา 
สํ ามะโนดานเศรษฐกิ จทุก  5 ป  ในป  2555 
สํานักงานสถิติแหงชาติไดวางแผนปรับการจัดทําสํา
มะโนอุตสาหกรรม เปนประจําทุก 5 ป โดยบูรณา
การดําเนินการไปพรอมกบัสํามะโนธุรกิจทางการคา
และธุรกิจทางการบริการ ภายใตช่ือ”สํามะโนธุรกิจ
และอุตสาหกรรม” สํามะโนอุตสาหกรรมจัดทํา
มาแลว   4 ครั้ง ในป 2507 ป 2540 ป 2550 และป 
2555 สาํหรับในป 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
สถานประกอบการประเภทตางๆ 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 

      ขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนสําหรับผูใชขอมูล
ทั้งในภาครัฐและเอกชน ดังน้ี 

ภาครัฐ : 

1.3.1 ใช ในการวางแผนและกําหนด
นโยบาย พัฒนาเศรษฐกิจดานอุตสาหกรรมการ
ผลิตทั้งในระดับประเทศและระดับทองถ่ิน เพื่อ
เสริมสรางศักยภาพของอุตสาหกรรมใหสามารถ
แขงขันไดในเวทีการคาโลก  

1.3.2 ใช ในการจั ดทํ า ดัชนี ช้ี วัดภาวะ
เศรษฐกิ จและภาวะการ ดําเ นินกิจการ  เช น 
ผลิตภัณฑมวลรวม ตารางปจจัยการผลิตและ
ผลผลิตของประเทศ สัดสวนแรงงานในภาคการ
ผลิต การบริการ เปนตน 
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1.3.3 ใชในการจัดทําแผนวิเคราะห
สถานการณในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมของประเทศ 

1.3.4 ใชประกอบการพิจารณากําหนด
นโยบาย ออกกฎหมายและมาตรการตางๆ 
เพื่อสงเสริมและกําหนดทิศทางการประกอบ
ธุรกิจทางการคา ธุรกิจทางการบริการ และ
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 ใชประโยชน ในทางส ถิ ติ เพื่ อ
จัดทํากรอบตัวอยาง สําหรับการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากสถานประกอบการของหนวยสถิติ
ตางๆ 

ภาคเอกชน : 

1.3.8 ผูประกอบการใชขอมูลพื้นฐานและ
ขอมูลการดําเนินกิจการ เปนเครื่องมือสําหรับการ
วิเคราะหสถานการณดานเศรษฐกิจ รวมทั้งการ
วางแผนตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนขยายกิจการ/
สาขา บริหารและควบคุมการดําเนินกิจการในดาน
ตางๆ ใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

1.3.9 ใ ช ข อ มู ล เ ป น ม าต ร ฐ าน เ พื่ อ
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของตนเองกับกิจการ
อื่นๆ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน หรือขนาด
ตางๆ 

1.3.10 สําหรับนักวิชาการ นักวิจัย และ
สถาบันการศึกษา นําไปศึกษาวิเคราะหตอยอด 
สรางนวัตกรรม เพื่อสนับสนุน สงเสริม และพัฒนา
ธุรกิจทางการค า ธุรกิจทางการบริการ  และ
อุตสาหกรรมการผลิตที่อยูในความสนใจ และเรื่องตาง  ๆ
ที่เกี่ยวของ 



บทที่ 2 
ระเบียบวิธีสถิติ  

2.1  ประชากรเปาหมาย 

การสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 
ข้ันการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานของสถาน-
ประกอบการ  คุ ม รวมสถานประกอบการ    
ทั่วประเทศที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม
ประเทศไทย ป 2552 (Thailand Standard 
Industrial Classification: TSIC-2009) ดังน้ี 

- ธุรกิจทางการค าและธุรกิจทางการ
บริการ 

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

หาบเร และแผงลอยในศูนยการคา 

2.2  เวลาอางอิง 

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับจํานวนและลักษณะ
ตาง ๆ  ของสถานประกอบการทีเ่ก็บรวบรวม เปนขอมูล
ของสถานประกอบการทีดํ่าเนินกิจการในป 2559  

2.3  คํานิยาม 

2.3.1 สถานประกอบการ หมายถึง 
สถานที่หรือบางสวนของสถานที่ที่ มีที่ ต้ั งที่
แนนอน และมกีารดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ไมวากิจกรรมน้ันจะดําเนินงานโดยบุคคลที่เปน
เจาของหรือควบคุมกิจการโดยนิติบุคคลก็ตาม  

2.3.2 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การ
จัดทําสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ไดจัด
จําแนกสถานประกอบการ ตามการดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจตามการจัดประเภท
มาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ป 2552 
(Thailand Standar Industrial Classification: 
TSIC-2009) ดังน้ี 

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

ชนิดใหมดวยเครื่องจักรกลหรือเคมีภัณฑ โดยไม
คํานึงถึงวางานน้ันทําดวยเครื่องจักรหรือดวยมือ 
หรือทําในโรงงาน โรงซอม หรือเคหะสถาน หรือ
ผลิตภัณฑน้ันจะนํามาขายสงหรือขายปลีกก็ตาม 
การประกอบช้ินสวนของผลิตภัณฑที่ผลิตข้ึนนับวา
เปนการผลิตดวย รวมถึงการประกอบช้ินสวนของ
ผลิตภัณฑจากสวนประกอบไมวาจะไดจากที่ผลิต
ข้ึนเองหรือซื้อมา 

- การนําของเสียกลับมาใชใหม เชน 
การแปรรูปของเสีย (การนําวัสดุที่ใชแลวกลับมาใช
ใหม) ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือ
ทางเคมีแตไมถือวาเปนสวนหน่ึงของการผลิต 
วัตถุประสงคหลักของกิจกรรมเหลาน้ี คือการ
บําบัดหรือการแปรรูปของเสีย 

2) การจัดการและการบําบัดนํ้าเสีย ของ
เสียและสิ่งปฏิกูล (หมวดยอย 37 - 39) ไดแก 

- การดําเนินการของระบบทอระบาย
ของเสียหรือการบําบัดสิ่งปฏิกูล โดยการเก็บกัก
การบําบัด และการกําจัดนํ้าเสียและสิ่งปฏิกูล 

- การเก็บ การบําบัด การจํากัดและ
การขนยายของเสียจากชุมชนหรืออุตสาหกรรม 
รวมถึงการดําเนินการเพื่อนําของเสียกลับมาใชใหม 
(เชน การคัดวัสดุที่สามารถนํากลับมาใชใหมไดจาก
ขยะ) 

- การบริการบําบัด เชน การทําความ
สะอาดอาคารและสถานที่ พื้นดิน นํ้าบนพื้นผิวดิน
หรือนํ้าใตดินที่มีสิ่งปนเปอน 

3) การกอสราง (หมวดยอย 41 - 43)
ไดแก 

- กิจกรรมการกอสรางทั่วไป และการ
กอสรางเฉพาะทางสําหรับอาคารและงานวิศวกรรมโยธา 
รวมถึงการกอสรางใหม การซอมแซม การตอเติม 
และการดัดแปลง และการรื้อทําลายอาคาร การ
สรางโดยประกอบช้ินสวนอาคารหรือสิ่งกอสราง
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สําเร็จรูป ณ สถานที่กอสราง และการกอสราง
อาคารที่มีลักษณะช่ัวคราว หรือสิ่งกอสรางดาน
วิศวกรรมโยธา อุตสาหกรรมการกอสราง
ประกอบดวยสถานประกอบการที่ดําเนินกิจการ
ดังตอไปน้ี 

- การกอสรางอาคาร ทั้งที่เปนที่อยู
อาศัยและไมใชที่อยูอาศัย เชน บานเด่ียว บาน
อยูอาศัยแบบหลายครอบครัว อาคารสูง การ
ปรับปรุงอาคาร/สิ่งกอสรางเพื่ออยูอาศัย การ
ประกอบอาคาร เพื่ ออ ยูอาศัยสํ า เร็จรูป  ณ 
สถานที่กอสราง โรงงาน โรงพยาบาล โรงเรียน 
โ ร ง แ ร ม  ร า น ค า  อ า ค า ร สํ า น ัก ง า น 
หางสรรพสินค า     โรงจอดรถ โกดังสินคา 
โรงยิม ฯลฯ 

- งานวิศวกรรมโยธา เชน ทางหลวง 
ถนน สะพาน อุโมงค ทางรถไฟ สนามบิน ทาเรือ 
และโครงการทางนํ้า ระบบชลประทาน ระบบ
ร ะ บ า ย นํ้ า  สิ่ ง อํ า น ว ยค วา มส ะด วก ทา ง
อุตสาหกรรม ทอสงและสายไฟฟา สนามกีฬา 
ซึ่งหมายรวมทั้งการกอสรางใหม การตอเติม 
ดัดแปลง และซอมแซมดวย 

- ง านก อสร า ง เ ฉพาะทาง  เ ช น 
สวนประกอบของอาคารและงานวิศวกรรมโยธา
โดยไมไดรับผิดชอบโครงการทั้งหมด งานตอก
เสาเข็ม งานฐานราก งานโครงสร าง งาน
คอนกรีต งานกออิฐ งานกอหิน งานน่ังราน งาน
มุงหลังคา ติดต้ังลิฟต บันไดเลื่อน การรื้อถอน 
การติดต้ังกระจก การฉาบปูน การทาสี ตกแตง
อาคาร การติดผนังและปูพื้นดวยวัสดุตาง ๆ การ
ขัดพื้น ฯลฯ 

4) การขาย - ซอมแซมยานยนตและรถ
จักรยานยนต (หมวดยอย 45) ไดแก 

การดําเนินกิจกรรมทั้งหมด (ยกเวน
การผลิตและการใหเชา) ที่เกี่ยวของกับยานยนต
และจักรยานยนต รวมถึงรถบรรทุก เชน การขาย
สง และขายปลีกยานยนต รถจักรยานยนตทั้ง
ใหมและที่ใชแลว รวมทั้งการบํารุงรักษาและการ
ซอมแซม การขายอะไหล และช้ินสวนอุปกรณ

สําหรับยานยนตและจักยานยนตการดําเนินกิจการ
ที่เกี่ยวของกับตัวแทนขายสงหรือขายปลีกยานยนต 
รวมถึง การลาง การขัดเงายานยนต อูซอมรถยนต 
ฯลฯ 

5) การขายสง (หมวดยอย 46) ไดแก

- การขายสงที่ดําเนินงานดวยตนเอง
หรือทําโดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง 
( ก า รข าย เ พื่ อค า คอมมิ ช ช่ั น/ ค าน ายห น า ) 
ซึ่งเกี่ยวกับการขายสงภายในประเทศและระหวาง
ประเทศ (นําเขา/สงออก) 

- ก า ร ข า ย ส ง  คื อ  ก า ร ข า ย ต อ            
(การขายสินคาที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงสภาพสินคา) 
สินคาใหมและที่ใชแลวใหแกผูขายปลีกหรือการคา
แบบธุรกิจสู ธุรกิจ เชน ขายใหกับผู ใช ในงาน
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม สถาบัน หรือผูใชงาน
ในวิชาชีพ หรือขายตอใหกับผูขายสงรายอื่นๆ หรือ
บุคคล/บริษัทที่ทําหนาที่ตัวแทนหรือนายหนาซื้อ
ขายสินคา ประเภทของธุรกิจที่สําคัญ ไดแก พอคา
ขายสง คือ ผูขายสงที่ดําเนินกิจการซื้อและขาย
สินค าของตนเอง เชน พอค าขายส ง  ผู แทน
จําหนายสินคาอุตสาหกรรม ผูสงสินคาออก ผูนํา
เขาสินคา และการรวมกลุมสหกรณเพื่อซื้อสินคา 
สาขาและสํานักงานขาย (ไมใชรานคาปลีก) ซึ่งมี
หนวยผลิตหรือ เหมืองแร  (ที่ แยกตัวออกมา
ตางหาก) เปนผูควบคุมดูแล โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อการจําหนายสินคา และแทบจะไมเคยสั่งสินคา
เพื่อใหโรงงานหรือแหลงผลิตสงสินคาใหโดยตรง 
ทั้งน้ีรวมถึงนายหนาซื้อขายสินคา การขายเพื่อ
น า ยห น า แ ล ะ ตั ว แท น จํ า ห น า ย  แล ะก ลุ ม
ผูประกอบการ ผูซื้อและกลุมสหกรณซึ่งดําเนินการ
เกี่ยวกับการจําหนายผลิตภัณฑเกษตรออกสูตลาด 
ผูขายสงมักทําการรวบรวมสินคาในปริมาณมากมา
คัดแยกขนาดและคัดคุณภาพสินคา นําสินคามา
จัดแบงและทําการบรรจุหีบหอใหมเพื่อจําหนาย
ตอ เชน รานขายยาที่ดําเนินกิจกรรมเก็บสินคา แช
เย็น จัดสง และจัดวางสินคา ทําการสงเสริมการ
ขายใหแกลูกคาและออกแบบฉลาก 
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6) ขายปลีก (หมวดยอย 47) ไมรวม หมู
ใหญ 478 แผงลอยและกิจกรรม 47999 เรขาย
สินคา ไดแก 

  - การนําสินคาใหมและสินคาใชแลวมา
ขายตอใหแกประชาชนทั่วไป (สินคาที่นํามาขาย
ไมเปลี่ยนแปลงสภาพ) เพื่อการบริโภคหรือใช
ประโยชนสวนบุคคลหรือครัวเรือน โดยขาย
สินคาผานทางชองทางการจําหนายตางๆ เชน 
รานคา หางสรรพสินคา สหกรณผูบริโภค ฯลฯ 

7) การขนสงทางบก และสถานท่ีเก็บสินคา
(หมวดยอย 49 และ 52) ไดแก 

- หมวดยอย 49 ในกิจกรรมรหัส 
49201 49202 49203 49204 49209 49310 
49329 49331 49332 49333 49334 และ
กิจกรรม 49339 ไดแกการขนสงผูโดยสารทาง
บกอื่นๆ ที่มีตารางเวลา และที่ไมมีตารางเวลา 
รวมถึงการขนสงสินคาทางถนน 

- หมวดยอย 52 ในกิจกรรมรหัส 
52101 52102 52109 และ52291 ไดแก การ
ดําเนินการเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
เก็บสินคาทุกชนิดและสถานที่ เก็บสินคาทุก
ประเภท เชน การดําเนินงานของไซโลเก็บธัญพืช 
สถานเก็บสินคาแชเย็น แท็งกเก็บสินคา สินคา
ประเภทเฟอรนิเจอร รถยนต ไมซุง กาซและ
นํ้ามัน สารเคมี สิ่งทอ อาหารและผลิตภัณฑ
ทางการเกษตร ฯลฯ ทั้งน้ีรวมถึงการเก็บสินคา
ในเขตการคาระหวางประเทศดวย 

8) ท่ีพักแรม (หมวดยอย 55)  ไดแก
- การบริการที่พักแรมช่ัวคราว/ระยะ

สั้นแกนักเดินทางและนักทองเที่ยว รวมถึงการ
บริการ  ที่พักระยาวสําหรับนักเรียน/นักศึกษา 
พนักงาน และบุคคลอื่นที่คลายกัน ซึ่งบางแหง
อาจแบงใหบริการเฉพาะที่พัก ขณะที่บางแหง
ใหบริการทั้งที่พัก อาหาร และ/หรือสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพื่อนันทนาการ เชนโรงแรม โมเต็ล 
หอพัก หองพักภายในบาน เกสตเฮาส ที่พักแรม
เยาวชน ที่พักช่ัวคราว เปนตน 

9) บริการดานอาหารและ เคร่ือง ด่ืม
(หมวดยอย 56) ไมรวมกิจกรรม 56102 56103 
56303 และ 56304 ไดแก 

- กิ จ ก ร ร มก า ร ขา ย อ า ห า ร แ ล ะ
เครื่องด่ืม ที่จัดเตรียมไวพรอมที่จะบริโภคไดทันที 
ไมวาจะเปนรานอาหารทั่วไป รานอาหารแบบ
บริการตนเอง เชน ภัตตาคาร คาเฟ สถานที่บริการ
ขายอาหารกลางวันและรานขายเครื่องด่ืม เปนตน 

10) ขอมูลขาวสาร คอมพิวเตอร และการ
สื่อสาร (หมวดยอย 58 – 63) ไดแก 

- กิ จ ก ร ร มก า ร จั ด จํ า ห น า ย ห รื อ
เผยแพรหนังสือ โบรชัวร ใบปลิว พจนานุกรม 
สารานุกรม  แผนที่โลก แผนที่และแผนภูมิ การ
จัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรหนังสือพิมพ วารสาร 
และนิตยสาร นามานุกรม รายช่ือและที่อยูทาง
ไปรษณียของผูที่ไดรับขอมูลขาวสารหรือโฆษณา
เปนประจํา รวมถึงการจัดทําซอฟตแวรสําเร็จรูป 

- กิจกรรมการผลิตภาพยนตรทั้งที่ฉาย
และไมไดฉายในโรงภาพยนตร ไมวาจะบันทึกลง
บนแผนฟลม เทปวีดีทัศน หรือดิสก เพื่อที่จะนําไป
ฉายในโรงภาพยนตรหรือเพื่อออกอากาศทาง
โทรทัศน ก ิจกรรมสนับสนุน เชน การลําดับ
ภาพยนตร การตัดตอ ภาพยนตร  การพากย
ภาพยนตร ฯลฯ การเผยแพร/จําหนายภาพยนตรใหแก
อุตสาหกรรมอื่น  ๆการฉายภาพยนตร รวมถึงการซื้อ
และขายสิทธ์ิ การเผยแพร/จําหนายภาพยนตร 

- กิจกรรมการสรางสรรคเน้ือหาและ
การไดมาของสิทธ์ิในการเผยแพรและการแพรภาพ
กระจายเสียงทางวิทยุ โทรทัศนออกอากาศและ
การจัดผังรายการทางวิทยุและโทรทัศน  ตาม
รายการบันเทิง รายการขาว รายการสนทนาและที่
คลายกัน การแพรภาพกระจายเสียงขอมูลรวมกัน
ทั้งทางวิทยุหรือโทรทัศนผานทางเทคโนโลยีตางๆ 
เชน  ทางอากาศ ทางดาวเทียม ทางเครือขาย
เคเบิล หรือทางอินเทอร เน็ต รวมถึงการผลิต
รายการ (ที่มีรูปแบบรายการที่คอนขางจํากัด เชน 
รายการขาว รายการกีฬา รายการเพื่อการศึกษา 
หรือรายการ 
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สําหรับเยาวชน) เพื่อใหบุคคลที่สามนํารายการ
ดังกลาวไปแพรภาพกระจายเสียงใหแกลูกคา
เฉพาะกลุม ซึ่งเปนผูบอกรับเปนสมาชิกหรือเสีย
คาธรรมเนียมเขาชม 

- กิจกรรมโทรคมนาคมและบริการที่
เกี่ยวของ เชน การสงสัญญาณเสียงพูดขอมูล 
ขอความ เสียง และภาพ ระบบการสงสัญญาณ
อาจดําเนินการโดยใชเทคโนโลยีอยางใดอยางหน่ึง
หรือหลายอยางประกอบกัน โดยไมเกี่ยวของกับ
สวนของการผลิตขอมูล 

- กิจกรรมการบริการความรู ความ
ชํานาญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน 
การเขียน การแกไข การทดสอบ การใหความ
ชวยเหลือและแกไขปญหาทางดานซอฟตแวร 
ก า ร ว า ง แ ผ น แ ล ะ ก า ร อ อ ก แ บ บ ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร ซึ่งประกอบดวยสวนของฮารดแวร 
ซอฟตแวร และเทคโนโลยีการสื่อสารรวมเขา
ดวยกัน การจัดการและดําเนินการเกี่ยวกับ
ระบบคอมพิวเตอร ณ สถานที่ของลูกคา และ/
หรือ สิ่งอํานวยความสะดวกในการประมวลผล
ขอมูล และกิจกรรมดานวิชาชีพและเทคนิค
ทางดานคอมพิวเตอรอื่นๆ 

- กิ จก รร ม เ ว็บท า  กิ จก รร มก า ร
ประมวลผลขอมูล การจัดการและการใหเชา
พื้นที่บ น เ ค รื ่อ ง  แมข าย (web hosting) 
รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการ
บริการขอมูลเปนหลัก 

11) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย (หมวดยอย 68)
ไดแก 

  - การซื้อหรือการขายอสังหาริมทรัพย 
ก า ร ให เ ช าอ ส ัง หา ร ิม ทร ัพ ย  ก า ร บร ิก า ร
อสังหาริมทรัพย อื่นๆ เชน การประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย หรือทําหนาที่เปนผูจัดการดูแล
ผลประโยชนของคูสัญญา (escrow agent) ดาน
อสั ง ห า ริ ม ท รั พ ย  อ า จ ดํ า เ นิ น ก า ร โ ดย มี
อสังหาริมทรัพยเปนของตนเองหรือเชาจากผูอื่น 
ก็ได และอาจดําเนินการโดยไดรับคาตอบแทน
หรือสัญญาจาง รวมถึงการพัฒนาโครงการ
กอสรางของตนเองเพื่อใหเชาพื้นที่ 

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

- การใหคําปรึกษาและการเปนตัวแทน
ในกิจกรรมดานกฎหมาย คดีแพง คดีอาญาหรือ 
ขอพิพาทดานแรงงาน รวมถึงการเตรียมเอกสาร
ทางกฎหมาย การตรวจสอบบัญชี การเตรียมงบ
การเงินและการทําบัญชี 

- กา ร ให คํ าป รึ กษาและ ให คว าม
ชวยเหลือแกธุรกิจและองคกรอื่นๆ ทางดานการ
บริหารจัดการ เชน การวางแผนกลยุทธและ
องคกร การวางแผนทางการเงินและการจัดทํา
งบประมาณเปาหมายและนโยบายทางการตลาด 
การกํ าหนดนโยบายภารกิ จ  แผนงานด า น
ทรัพยากรมนุษย การจัดตารางการผลิตและจัดทํา
แผนควบคุม รวมถึงการควบคุมดูแลและบริหาร
จัดการหนวยอื่นๆ ของบริษัท 

- การบริห ารด านสถาป ตยกรรม 
วิศวกรรม การจัดทําแบบแปลน การตรวจสอบ
อาคาร   การสํารวจและการทําแผนที่ รวมถึงการ
บริการทดสอบทางกายภาพ ทางเคมี และการ
ทดสอบเพื่อการวิเคราะหดานอื่นๆ 

- กิ จ กร รมกา ร วิ จั ยพื้ นฐ าน  เ ป น
การศึกษาในเชิงทฤษฎีหรือเชิงทดลอง การวิจัย
ประยุกต เปนการศึกษาหาความรูใหมๆ และการ
ทดลองเชิงพัฒนา เปนการศึกษาอยางมีระบบ ซึ่ง
เปนการวิจัยและการพัฒนา การทดลองทางดาน
วิทยาศาสตรธรรมชาติ วิศวกรรมสังคมศาสตร 
และมนุษยศาสตร 

- การสรางสรรคงานโฆษณาและการ
กําหนดรูปแบบงานโฆษณาในนิตยสาร หนังสือ 
วิทยุ โทรทัศน หรือสื่อโฆษณาอื่นๆ รวมถึงการ
ออกแบบโครงสรางและสถานที่จัดแสดงโฆษณา 

- ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร ด า น วิ ช า ชี พ 
วิทยาศาสตร และเทคนิค อื่นๆ เชน การตกแตง
ภายในการออกแบบผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรม
การถายภาพ การแปลเอกสารและลาม การบริการ
ใหคําปรึกษาดานสิ่งแวดลอม ฯลฯ 
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13) กิจกรรมการบริหาร และการบริการ
สนับสนุน (หมวดยอย 77 - 82) ไดแก 

- กิจกรรมการใหเชา มี 4 หมูใหญ คือ 
การใหเชายานยนต อุปกรณเพื่อการกีฬาและ
นันทนาการ เครื่องอุปกรณการขนสง เครื่องจักร
และเครื่องอุปกรณอื่นๆ ของใชสวนบุคคลและ
ของใชในครัวเรือน 

- กิจกรรมการจางงาน ตัวแทนจัดหางาน 
คัดเลือกนักแสดงภาพยนตร โทรทัศน และการ
แสดงอื่น ๆ 

- กิจกรรมของตัวแทนการทองเที่ยว 
การจัดนําเที่ยว การบริการสํารอง และกิจกรรม
มัคคุเทศก กิจกรรมการขายต๋ัวเขาชมภาพยนตร 
การแสดงละคร คอนเสิรตและการแขงขันกีฬา 

- ก า ร บ ริ ก า ร ร ะ บ บ รั ก ษา คว า ม
ปลอดภัย บริการยาม  และการสืบสวน 

- การบริการสนับสนุนทั่วไป เชน การ
ทําความสะอาดภายในและภายนอกอาคารทุก
ประ เภท  เครื่ อ งจั ก รอุ ตสาหกรรม  รถไฟ               
รถโดยสาร เครื่ องบิน ฯลฯ ตลอดจนการ
ใหบริการออกแบบภูมิทัศน 

- การบริการดานบริหาร สนับสนุน
การดําเนินงานของสํานักงานและกิจกรรมอื่นๆ 
ที่สนับสนุนทางธุรกิจ เชนการจัดประชุมและการ
สัมมนา การแสดงสินคา กิจกรรมของตัวแทน
จัดเก็บเงิน การบริการขอมูลเครดิต  การบรรจุ
หีบหอ กิจกรรมศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพท 
(call centre) การใหเชา  ตูเก็บเอกสารสวนตัว 
(mailbox) 

14) ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
(หมวดยอย 90 - 93) ไดแก 

- กิจกรรมการสรางสรรคศิลปะ เชน 
จิตรกร ช างปน ชางแกะสลัก  ช างทําพิมพ 
นักเขียน/นักหนังสือพิมพอิสระทุกสาขา การ
แสดงละครเวที คอนเสิรต ฯลฯ 

- กิจกรรมพิพิธภัณฑ สวนพฤกษชาติ
แ ล ะ ส ว น สั ต ว  แ ห ล ง โ บ ร า ณ ส ถ า น               
การอนุรักษทางประวัติศาสตร ฯลฯ 

- การพนันและการเสี่ยงโชค เชน การ
ขายลอตเตอรี่/สลากกินแบงทุกประเภท 

- กิจกรรมดานการนันทนาการ ความ
บันเทิง และกีฬา เชน สนามฟุตบอล สนามเทนนิส  
สระวายนํ้า ฯลฯ 

15) กิจกรรมบริการอ่ืน  ๆ(หมวดยอย 95 - 96)
ไดแก 

- การซอมและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร 
อุปกรณตอพวง อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม และ
ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน 

- กิจกรรมบริการสวนบุคคลอื่น ๆ เชน 
การบริการซักรีด และซักแหง ผลิตภัณฑสิ่งทอและ
ขนสัตว การแตงผม และการเสริมสวยอื่นๆ การทํา
ศพ และกิจกรรมที่เกี่ยวของ เปนตน 

16) กิจกรรมดานโรงพยาบาลเอกชน
(กิจกรรม 86101 - 86102) ไดแก 

- กิจกรรมของโรงพยาบาลทั่วไปและ
โรงพยาบาลเฉพาะโรค (อายุรกรรม ศัลยกรรม จิตเวช) 
สถานพักฟ นสํ าหรั บผูป วย ศูนยป อ งกั น โ รค 
โรงพยาบาลโรคจิต ศูนยฟนฟู (ที่มีการรักษาทาง
การแพทย) สถานพยาบาล 

- กิจกรรมที่ใหบริการสําหรับผูปวยใน
เปนสวนใหญ และทําการรักษาภายใตคําแนะนํา
ของแพทย  ซึ่ งประกอบดวยการบริการของ
คณะแพทยและผูชวยแพทยสิ่งอํานวยความสะดวก
ในหองปฏิบัติการและทางดานเทคนิค รวมทั้งการ
บริการทางดานร ัง ส ีว ิทยาและว ิส ัญญีวิทยา 
สิ่งอํานวยความสะดวกดานอาหารและดานอื่น ๆ 
ของโรงพยาบาล เชน การบริหารดานหองฉุกเฉิน 

2.3.3 รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย 
จําแนกออกเปน  9 ประเภท ไดแก 

1) ส วนบุคคล  หมายถึง  สถาน -
ประกอบการที่มีเจาของเปนบุคคลธรรมดาคนเดียว
หรือหลายคนรวมกัน  และ ใหหมายรวมถึง  
หางหุนสวนสามัญที่ไมจดทะเบียนเปนนิติบุคคลดวย 
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2) หางหุนสวนจํากัด (หจก.) หางหุนสวน
สามัญนิติบุคคล (หสน.) หมายถึง สถาน
ประกอบการที่จ ัดตั้ง ขึ้นโดยคณะบุคคลตั้งแต 
2 คนข้ึนไป รวมทุนกันเพื่อประกอบกิจการ และ
รับผิดชอบรวมกันโดย จดทะเบียนถูกตองตาม
กฎหมาย 

3) บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน)
- บริษัทจํากัด : (บจก.) หมายถึง

สถานประกอบการที่จัดต้ังข้ึนโดยผูริเริ่มคณะ
หน่ึง และไดจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายโดย
มีผูเริ่มดําเนินการอยางนอย  7 คนข้ึนไป 

- บริษัทจํากัด (มหาชน) : (บมจ.) 
หมายถึง สถานประกอบการที่จัดต้ังข้ึนโดยการ
จดทะเบียนจัดต้ังบริษัท การควบบริษัท หรือการ
แปรสภาพบริษัท และวัตถุประสงคที่จะขายหุน
ตอประชาชน โดยมีผูริเริ่มดําเนินการต้ังแต 15 
คนข้ึนไป 

4) สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หมายถึง
สถานประกอบการที่รัฐบาลเปนเจาของ หรือมี
ทุนอยูดวย ไมนอยกวารอยละ 50 ของทุน
ทั้งหมด ในที่น้ีใหหมายรวมถึงสถานประกอบการ
ที่ดําเนินการโดยรัฐบาลดวย 

5) สหกรณ หมายถึง สถานประกอบการ
ที่จัดตั้งขึ้นในรูปของสหกรณ โดยจดทะเบียน
ถูกตองตามกฎหมายวาดวยสหกรณ โดยมีผู
กอต้ังไมนอยกวา 10 คน 

6) กลุมแมบาน หมายถึง กลุมที่เกิดจาก
ความตองการของสมาชิกที่มารวมกลุมกันข้ึนมา 
เพื่อตอบสนองความตองการของสมาชิกไดอยาง
มีประสิทธิภาพ มีแนวคิดสรางสรรคกลุม เพื่อ
ยกระดับความเปนอยูของสมาชิกใหดีย่ิงข้ึนทั้ง
คุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม 
โดยใชหลักการทํางานแบบมีสวนรวม คือรวมคิด 
รวมทํา รวมตัดสินใจและรวมพัฒนาสมาชิก 

7) สมาคม หมายถึง การกอต้ังสมาคม
เพื่อกระทําการใดๆ อันมีลักษณะตอเน่ืองรวมกัน
และมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปน
กั น  ต อ งมี ข อ บั ง คมและจดทะ เบี ยนตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายน้ี  โดยมีผูริเริ่ม
กอต้ัง 3 คน

8) มูลนิธิ หมายถึง ทรัพยสินที่จัดสรรไว
โดยเฉพาะสําหรับวัตถุประสงค เพื่อการกุศล
สาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร 
วรรณคดี การศึกษา หรือเพื่อสาธารณประโยชน
อยางอื่น โดยมิไดมุงหาประโยชนมาแบงปนกัน 
และการจัดการทรัพยสินของมูลนิธิ ตองมิใชเปน
การหาผลประโยชนเพื่อบุคคลใด

9) อ่ืนๆ หมายถึง สถานประกอบการที่
จัดต้ังในรูปแบบอื่นๆ นอกจากที่กลาวขางตน เชน 
สโมสร ชมรมตางๆ  นิติบุคคลอาคารชุด เปนตน 

2.3.4 2.3.4 รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจรูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ 
จําแนกออกเปน 4 ประเภท ไดแก 

1) สํานักงานแหงเดียว หมายถึง สถาน-
ประกอบการที่ไมมีหนวยงานยอยหรือสาขาอื่นใด 
และไมเปนหนวยงานยอยหรือสาขาของสถาน
ประกอบการอื่น 

2) สํานักงานใหญ หมายถึง สถาน-
ประกอบการที่เปนเจาของ และควบคุมกิจการของ 
สถานประกอบการอื่นที่เปนสํานักงานสาขาหรือ
หนวยงานยอย 

3) สํานักงานสาขา หมายถึง สถาน-
ประกอบการที่เปนสาขา หรือหนวยงานยอยของ
สถานประกอบการอื่นที่เปนสํานักงานใหญ 

4) อ่ืนๆ หมายถึง สถานประกอบการที่
จัดต้ังในรูปแบบอื่นๆ นอกจากที่กลาวขางตน 

    2.3.5 2.3.5 คนทํางานคนทํางาน  
ห ม า ย ถึ ง  ค น ที่ ทํ า ง า น ใ น ส ถ า น

ประกอบการทั้ งที่ ไดรับเงินเ ดือนและไมไดรับ
เงินเ ดือนที่สถาน-ประกอบการมีอยูตามปกติ 
รวมทั้งผูที่ปกติทํางานอยูในสถานประกอบการแหง
น้ี แตในวันดังกลาว ไมไดมาทํางาน เน่ืองจาก
เจ็บปวย ลาหยุด พักผอน โดยไดรับค าจาง/
เงินเดือน คนทํางานประกอบดวย 

1) คนทํางานท้ังสิ้น ไดแก เจาของกิจการ
หุนสวน หรือสมาชิกในครอบครัวที่ทํางานใหกับ
สถานประกอบการผูที่มาฝกงาน หรือผูปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการซึ่งมีจํานวนช่ัวโมงทํางานไม
ตํ่ากวาสัปดาหละ 20 ช่ัวโมง โดยเจาของหรือ
ผูประกอบการอาจใหเงิน อาหาร เครื่องนุงหม 
หรือชวยเหลือเกื้อกูลอยางอื่นๆ แตไมตอง
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รับผิดชอบในเ รื่ อ งการจ ายค าแร งใหตาม
กฎหมายและลูกจาง 

2) ลูกจาง ไดแก ผูที่ปฏิบัติงานใหกับ
สถานประกอบการ โดยไดรับเงินเดือนหรือ
คาจางเปนประจําต้ังแตระดับบริหาร นักวิชาการ 
เ ส มี ย น  พ นั ก ง า น ต า ง ๆ  เ ช น  ผู จั ด ก า ร 
ผู อํานวยการ ผู ปฏิบัติงาน ในหองทดลอง 
พนักงานขาย และลูกจางที่ทํางานในกรรมวิธีการ
ผลิต เปนตน คาจางที่ไดรับอาจเปนรายปกษ  
รายสัปดาห รายวัน รายช่ัวโมง หรือรายช้ินก็ได 
นอกจากน้ียังรวมถึงผูที่สถานประกอบการสงไป
ประจํ าที่ สถานประกอบการอื่ นด วย เ ช น 
พนักงานรักษาความปลอดภัย คนทําความ
สะอาด พนักงานขายตามหางสรรพสินคา เปน
ตน ไมรวมคนทาํงาน ดังตอไปน้ี 

- ผูบริหารหรือผู ถือหุนที่ไดรับเบี้ย
ประชุมเปนครั้งคราว 

- คนทํางานของสถานประกอบการอื่น
ที่มาปฏิบัติงานประจําที่สถานประกอบการแหงน้ี 

- คนทํางานที่รับงานไปทําที่บานแลว
นํามาสงโดยไมไดลงทุนซื้อวัสดุ อุปกรณ (แตถามี
การใชเครื่องมือสวนตัวเล็กนอยได เชน มีด เข็ม
ดาย) 

- คนงานที่ลางานเปนระยะเวลานาน 
เชน ลาไปรับราชการทหาร 

- คนที่สถานประกอบการจางมา
ทํางานเฉพาะอยางเปนครั้งคราว เชน กรรมกร 
ที่จางมาขนของ พนักงานเดินตลาดหรือตัวแทน
ขายที่ไมมีเงินเดือนประจํา 

       2.3.6 เคร่ืองคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร 
 หมายถึง คอมพิวเตอรที่สถาน

ประกอบการมีไวใชในการดําเนินธุรกิจ และ
สามารถใชงานได จําแนกเปน 

1) คอมพิวเตอร สวนบุคคล
(Personal Computer: PC) ประกอบดวย 

  - คอมพิวเตอร เดสก ท็อป 
(Desktop) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรที่ใช
งานตามบานและสํานักงาน ซึ่งถูกออกแบบมาให
ต้ังบนโตะมีการแยกช้ินสวนประกอบเปน ซีพียู  

จอภาพ และแปนพิมพ และรวมถึงคอมพิวเตอร
เดสกท็อปแบบออลอินวัน (All In One Desktop) 
ซึง่ออกแบบมาสําหรับใชงานแบบต้ังโตะ แตรวมเอา
ซีพียูผนวกเขาไวรวมกับจอภาพ 

- คอมพิว เตอร โน ต บุ ค/เ น็ต บุ ค 
(Notebook/Net Book) หมายถึง เครื่อง
คอมพิวเตอรพกพาสําหรับเคลื่อนยายไปใชงานใน
ที่ตางๆ มีนํ้าหนักประมาณ 1 - 3 กิโลกรัม 
สามารถใชพลังงานทั้งจากแบตเตอรี่หรือพลังงาน
ไฟฟาจากการเสียบปลั๊กไฟ โดยทั่วไป Net Book 
จะมีขนาดหนาจอประมาณ 10 น้ิว และมี
ประสิทธิภาพการประมวลผลที่ดอยกวา Note 
Book แตประหยัดพลังงานมากกวา ซึ ่งเหมาะ
สําหรับการใชงานเช่ือมตอไรสาย อินเทอรเน็ต 
แอพพลิเคช่ัน และโปรแกรมที่ใชประสิทธิภาพการ
ประมวลผลตํ่า ขณะที่ Note Book จะมีหนาจอ
ประมาณ 13 - 17 น้ิว และมีประสิทธิภาพการ
ประมวลผลดานวิดีโอ และกราฟฟก ที่สูงกวา Net 
Book โดยข้ึนอยูกับอุปกรณที่ใช 

  - แท็บเล็ตพีซี (Tablet PC) 
หมายถึง คอมพิวเตอรชนิดพกพาที่ทํางานดวย
ระบบสัมผัส (Touch Screen) มีขนาดหนาจอ
ระหวาง 7 - 10 น้ิว รองรับการเช่ือมตอแบบไรสาย 
เหมาะสําหร ับการใชงานอินเทอรเน็ต และ
แอพพลิเคช่ัน เปนพื้นฐานเชนเดียวกับ Net Book 
สําหรับประเภทของ Tablet PC น้ันมีทั้ง แบบที่มี
แปนพิมพซึ่ งสามารถหมุนและพับหนาจอได 
(Convertible Tablet) และไมมีแปนพิมพแตสั่ง
การดวยแปนพิมพดิจิทัลที่อยูบนหนาจอ (Slate 
Tablet) โดยการใชน้ิวมือสัมผัส หรือใชปากกา 
Stylus สั่งการทํางาน 

- เ วิ ร ค ส เ ต ชั่ น  ( Workstation) 
หมายถึง คอมพิวเตอรแบบต้ังโตะที่มีความสามารถ
ในการคํานวนดานวิศวกรรม สถาปตยกรรม หรือ
งานอื่นๆที่ เนนการแสดงผลดานกราฟฟกตางๆ 
เชน การนํามาชวยออกแบบภาพกราฟฟกใน
โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อออกแบบช้ินสวนใหมๆ 
เปนตนซึ่งจากการที่ตองทํางานกราฟฟกที่มีความ
ละเอียดสูงทําใหเวิรคสเตช่ันใชหนวยประมวลผลที่
มีประสิทธิภาพมากรวมทั้งมีหนวย  เก็บขอมูล 
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สํารองจํานวนมากดวยมีผูใชบางกลุมเรียกเครื่อง
ระดับเวิรคสเตช่ันน้ีวาซู เปอรไมโคร (Super 
Micro) 
 เพราะออกแบบมาใหใชงานแบบต้ังโตะแตชิปที่
ใชทํางานน้ันแตกตางกันมาก เน่ืองจาก เวิรคส
เตช่ันสวนมากใชชิปประเภท RISC (Reduced 
Instruction Set Computer) ซึ่งเปนชิปที่ลด
จํานวนคําสั่งที่สามารถใชสั่งงานใหเหลือเฉพาะที่
จําเปนเพื่อใหสามารถทํางานไดดวยความเร็วสูง 
16 - เทอรมินัล  (Terminal) เปน
เครื่องคอมพิวเตอรที่ ไมสามารถประมวลผล
ขอมูลไดดวยตนเอง มีความสามารถในการ
ทํางานชา เพราะตองรอการประมวลผลจาก
เครื่องแมขายเทาน้ัน เครื่องเทอรมินัลประกอบ
ไปดวยจอคอมพิวเตอร แปนพิมพ และเมาส เพื่อ
ใชในการแสดงขอมูลและสงขอมูลไปยังเครื่องแม
ขาย ทําใหประหยัดคาอุปกรณคอมพิวเตอรได
อยางมาก เครื่องเทอรมินัลเมื่อออกจากเครือขาย
จะไมสามารถทํางานไดแตการดูแลรักษาระบบ
เครือขายที่ใชเครื่องเทอรมินัลจะงายกวาระบบ
เครือขายที่ใชเครื่องเวิรคสเตชัน 

- คอมพิวเตอรเพ่ือการบริการและ
ป ร ะ ม ว ล ผ ล จ า ก ส ว น ก ล า ง  ห ม า ย ถึ ง 
คอ ม พิ ว เ ตอ ร ที่ ติ ด ต้ั ง ไ ว ส ว น กล า ง  เ พื่ อ         
ควบคุมการทํางานและใหบริการคอมพิวเตอร
เ ค รื่ อ ง อื่ น ๆ  ไ ด แ ก  เ ซิ ร ฟ เ ว อ ร  ( Server) 
เ ม น เ ฟ ร ม (Mainframe)ม ิน ิค อ ม พ ิว เ ต อ ร 
(Minicomputer) ซุป เปอรคอมพิวเตอร 
(Supercomputer)  
การขายสินคาหรือบริการทางอินเทอร เน็ต 
(พาณิชยอิเล็กทรอนิกสหรือ e-Commerce) 

สถานประกอบการที่มีการขายสินคา
หรือบริการผานทางอินเทอรเน็ต หรือหมายถึง 
การใหลูกคาสั่งซื้อ สั่งจอง สินคาหรือบริการผาน
ทางอินเทอรเน็ต (ผานทางหนาเว็บไซต Social 
Network Extranet EDI หรือทาง e-mail ก็ได) 
สวนการชําระเงินหรือจัดสงสินคาจะทําผานทาง
ชองทางใดก็ได 

2.3.7 ลักษณะท่ีพักแรม 
1) ท่ีพักเพ่ือการทองเท่ียว คือ สถาน-

บริการที่พักช่ัวคราวสําหรับผูเดินทางจากตางถ่ิน 
จากถ่ินที่อยูอาศัยประจําในจังหวัดหน่ึงไปยัง
ส ถ า น ที ่ ที ่ อ ยู  ใ น อี ก จั ง ห วั ด ห นึ ่ ง ชั ่ ว ค ร า ว          
โดยมีจุดประสงคเพื่อทองเที่ยว พักผอน เย่ียม 
ครอบครัว/ ญาติมิตร ประชุม/สัมมนา เลน/ดูกีฬา
ประกอบพิธีทางศาสนารวมทั้งเดินทางเพื่อไปรับ
การรักษาตัว หรือประกอบภาระกิจอื่นๆ ที่ไมใช
เพื่อการศึกษา การประกอบอาชีพหรือหารายได
ภายในสถานที่ที่บุคคลน้ันเดินทางไปเย่ียมเยียน 
โดยมีบริการตางๆ เพื่อความสะดวกของผูที่มาพัก
และมีการคิดคาบริการเปนรายวัน 

2) ท่ีพักไม ใช เ พ่ือการทองเ ท่ียว  คือ
สถานบริ ก ารที่ พั กสํ าหรั บบุ คคล ในท อ ง ถ่ิน 
(จังหวัด) หรือบุคคลที่เขามาเพื่อการศึกษา (เรียน
หนังสือ) หรือทํางาน ประกอบอาชีพ/หารายไดใน
จังหวัดน้ัน  

2.4 รายการขอมูล 
      สําหรับแบบสอบถามที่ใชในการสัมภาษณ 
แล ะ บั น ทึ ก ร า ยล ะ เ อี ย ด ข อ มู ล ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการที่อยูในขายการสํามะโนน้ี ประกอบดวย 

1) ช่ือและสถานที่ต้ังของสถานประกอบการ
2) ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสถาน

ประกอบการ 
3) รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย
4) รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ
5) การจดทะเบียนพาณิชย
6) การรวมลงทุนหรือถือหุนจากตางประเทศ
7) จํานวนคนทํางานและลูกจาง
8) ระยะเวลาการดําเนินกิจการ
9) สถานประกอบการที่พักแรม
10) จํานวนเตียงของโรงพยาบาล
11) การมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
12) หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร/E-mail

Address 
13) สถานที่ต้ังของสํานักงานใหญ
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2.5  การเก็บรวบรวมขอมูล 
2.5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ใช

วิธีการสงเจาหนาที่ ซึ่งเปนขาราชการและลูกจาง
ของสํา นักงานสถิติแห งชาติออกไปทําการ
สัมภาษณเจาของ ผูประกอบการหรือผูแทนที่
สถาน-ประกอบการมอบหมายใหเปนผูใหขอมูล  

2.5.2 คาบเวลาการปฏิบัติงาน ข้ันการเก็บ
รวบรวมขอมูลพื้นฐานหรือการนับจด (lishing) 

1) การเก็บรวบรวมขอมูล
 กรุงเทพมหานคร ระหวางเดือน

พฤษภาคม - กันยายน 2559 
 ในเขตเทศบาล ระหวางเดือน

พฤษภาคม - สิงหาคม 2559 
 นอกเขตเทศบาล ระหวางเดือน

ตุลาคม – ธันวาคม 2559 
2) การประมวลผลและนําเสนอผล

ขอมูล ภายในมถุินายน 2560 
2.5.3 การอบรม 

การอบรมการปฏิบัติงานโครงการสํามะ
โนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ข้ันการเก็บรวบรวม
ขอมูลพื้นฐานหรือการนับจด แยกเปน 3 ระดับ 
ดังน้ี 

1) ระดับสถิติจังห วัด เจ าหนาที่
โครงการ เปนผูอบรมชี้แจงเกี่ยวกับแผนงาน 
แนวทางการบริห าร โคร งการและ วิ ธีการ
ปฏิบัติงาน 

2) ระดับเจาหนาที่ผูอบรม เจาหนาที่
โครงการเปนผูอบรมช้ีแจงเกี่ยวกับรายละเอียด
ของการปฏิบัติงานในข้ันตอนตาง ๆ เชน วิธีการ
เก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผลขอมูล และ
การนําเสนอผลขอมูล ใหกับเจาหนาที่ผูอบรม ซึ่ง
เปนขาราชการในสวนกลางและสวนภูมิภาค เพื่อ
ทําหนาที่อบรมเจาหนาที่วิชาการและเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล 

3) ระ ดับ เจ า หน าที่ วิ ช า กา รแล ะ
เจ า หน าที่ ผู ป ฏิบั ติ ง าน เก็ บ รวบ รวมข อ มู ล 
เจาหนาที่ผูอบรมจะเปนผูอบรมช้ีแจงเกี่ยวกับ
รายละเอียดของการปฏิบัติงานในข้ันตอนตางๆ 
ใหกับเจาหนาที่วิชาการ และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
เก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งเปนขาราชการ พนักงาน
ราชการ หรือลูกจางช่ัวคราว ทั้งสวนกลางและสวน
ภูมิภาค 
2.6 การประมวลผลขอมูล 

การประมวลผลขอมูลทุกข้ันตอน และการ
จัดทํารายงานผลระดับจั งหวัด ดํา เนินการที่
สํานักงานสถิติจังหวัด โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ
ในสวนกลางใหการสนับสนุนทางดานวิชาการ เชน 
การจัดทําโปรแกรมสําหรับการบันทึกขอมูลและ
การประมวลผลขอมูล และการจัดทําตนแบบ
ตารางเสนอผลและรายงานผล เปนตน สําหรับ
ขอมูลพื้นฐานระดับภาคและทั่วราชอาณาจักร จะ
ทําการประมวลผลขอมูลและจัดทํารายงานที่
สํานักงานสถิติแหงชาติในสวนกลาง 

2.7 การนําเสนอผลขอมูล 
ก า ร จั ด ทํ า ร า ย ง า น ผ ล สํ า ม ะ โ น

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ขั้นการ เก็บรวบรวม
ขอมูลพื้นฐานหรือการนับจด จะจัดทํารายงานผล 
ดังน้ี 

1) รายงานผลเบื้องตน ระดับภาค และ
ทั่วราชอาณาจักร จํานวน 6 ฉบับ ประกอบดวย 
รายงานผลเบื ้องตนของปริมณฑล ภาคกลาง 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต และ
ทั่วราชอาณาจักร 

2) รายงานผลระดับจังหวัด รวม 77 ฉบับ
3) รายงานผลระดับภาค และทัว่ราชอาณาจักร

จํานวน 6 ฉบับ ประกอบดวย รายงานผลของ 
ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก-
เฉียงเหนือ ภาคใต และทั่วราชอาณาจักร 
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บทที ่3  
  ผลการสํามะโน 

          การนําเสนอผลสํามะโนในรายงานฉบับน้ี 
เปนผลจากข้ันการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานหรือ
การนับจด สถานประกอบการในป 2559 ซึ่งจัด
จําแนกประเภทสถานประกอบการตามการจัด
ประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย 
ป 2552 (Thailand Standard Industrial 
Classification : TSIC 2009) ไดแก ธุรกิจทางการคา 
ธุรกิจทางการบริการ การผลิต การกอสราง การขนสง
ทางบกและสถานที่เก็บสินคา กิจกรรมดานขอมูล
ข าวสารและการสื่ อสาร และกิ จกรรมด าน
โรงพยาบาลเอกชน ที่ต้ังอยูใน จังหวัดปทุมธานี 
โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสถานประกอบการ
ในพื้นที่ เขตเทศบาล ระหวางเดือนพฤษภาคม – 
สิงหาคม 2559 และพื้นที่นอกเขตเทศบาลระหวาง
เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559  
          ผลการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานของสถาน-
ประกอบการในจังหวัดปทุมธานี พบวา มีสถาน
ประกอบการจํานวนทั้งสิ้น 53,881 แหง ในจํานวนน้ี
แยกเปนสถานประกอบการที่เก็บรวบรวมรายการ
ขอมูลพื้นฐานในแบบสอบถามไดครบถวน จํานวน 
44,591 แหง และสถานประกอบการที่เก็บรวบรวม
รายการขอมูลไดเพียงรายการ ช่ือ ที่ต้ัง   

และประเภทธุรกิจ/อุตสาหกรรม จํานวน 9,290 
แหง สําหรับขอมูลที่นําเสนอผลในรายงานฉบับน้ี
จะเปนขอมูลของสถานประกอบการที่ เก็บ
รวบรวมขอมูลพื้นฐานไดครบถวน จํานวน 
44,591 แหง เทาน้ัน สรุปไดดังน้ี 
3.1 จํานวนสถานประกอบการ 
 ผลจากการทําสํามะโนอุตสาหกรรม 
พ.ศ.2560 พบวา สถานประกอบการในจังหวัด
ปทุมธานี   มีจํ านวน ทั้ งสิ้ น  44,591 โดย     
ส ว น ใ ห ญ เ ป น ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ที่ ต้ั ง             
อยูในอําเภอคลองหลวงมากที่สุด ประมาณ 
14,844 แหงคิดเปนรอยละ 33.3 รองลงมา 
ไดแก อําเภอลําลูกกา มีจํานวน 10,594 แหง 
คิดเปนรอยละ 23.8 อําเภอธัญบุรี  มีสถาน
ประกอบการ จํ านวน 7,382 แห ง  คิด เป น       
รอยละ 16.5 อําเภอเมืองปทุมธานี มีจํานวน 
7,013  แห ง  คิดเปนรอยละ 15.7 สําหรั บ 
อําเภอลาดหลุมแกว มีจํานวน 2,226  แหง 
คิดเปนรอยละ 5.0 อําเภอสามโคก และอําเภอ
หนองเสือมีสถานประกอบการที่ต้ังอยูในสัดสวน
ที่ใกลเคียงกันคือ จํานวน 1,482 แหง และ 
1,050 แหง คิดเปนรอยละ 3.3 และ 2.4 
ตามลําดับ 

ตาราง 3.1  จํานวนและรอยละของสถานประกอบการ จําแนกตามอําเภอ 

อําเภอ จํานวน รอยละ 
รวม 44,591 100.0 

  อําเภอเมอืงปทุมธานี  7,013 15.7 
  อําเภอคลองหลวง   14,844 33.3 
  อําเภอธัญบรุ ี 7,382 16.5 
  อําเภอหนองเสือ   1,050 2.4 
  อําเภอลาดหลุมแกว    2,226 5.0 
  อําเภอลําลูกกา    10,594 23.8 
  อําเภอสามโคก  1,482 3.3 

 



3.2 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
       เมื่อพิจารณาจํานวนสถานประกอบการ จําแนก
ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจพบวา ผูประกอบกิจการ
สวนใหญ ประกอบกิจการขายปลีก จํานวน  14,095 
แหง คิดเปนรอยละ 31.6 รองลงมาประกอบกิจการ
บริการอาหารและเครื่องด่ืม จํานวน 6,672 แหง   
คิดเปนรอยละ 15.0 ประกอบกิจกรรมบริการอื่นๆ 
จํานวน 6,014 แหง คิดเปนรอยละ 13.5  ประกอบ
กิจกรรมการผลิต จํานวน 4,596 แหง คิดเปนรอยละ 
10.3 ประกอบกิจกรรมอสังหาริมทรัพย จํานวน 
4,230 แหง คิดเปนรอยละ 9.5 ประกอบกิจกรรมการ
ขายสงและการขายปลีก การซอมแซมยานยนต และ
จักรยานยนต จํานวน 3,743 แหง คิดเปนรอยละ 8.4 

ประกอบกิจกรรมการขายสง จํานวน 2,034 แหง คิดเปน
รอยละ 4.6 ประกอบกิจกรรมการกอสราง จํานวน 919 
คิดเปนรอยละ 2.1ประกอบกิจกรรมการบริการสนับสนุน 
จํานวน 713 แหง คิดเปนรอยละ 1.6 

       นอกจากน้ัน ยังมีสถานประกอบการที่ประกอบ
กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ การขนสง
ทางบก สถานท่ีเก็บสินคา และกิจกรรมทางวิชาชีพ 
วิทยาศาสตร และเทคนิค มีสัดสวนท่ีใกลเคียงกันจํานวน 
443 แหง  439 แหง  423 แหง คิดเปนรอยละ1.0 
รอยละ0.9 รอยละ 0.9 ตามลําดับ ท่ีเหลือเปนกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจนอกเหนือจากท่ีกลาวขางตนท่ีสัดสวน     
ต่ํากวา รอยละ 0.4  

 ตาราง 3.2 จํานวนและรอยละของสถานประกอบการ จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ   
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ จํานวน รอยละ 

รวม 44,591 100.0 
การผลิต 4,596 10.3 
การจัดการและการบําบัดนํ้าเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกลู 37 0.1 
การกอสราง  919 2.1 
การขายสงและการขายปลีก การซอมแซมยานยนต และจักรยานยนต 3,743 8.4 
การขายสง 2,034 4.6 
การขายปลีก 14,095 31.6 
การขนสงทางบก สถานทีเ่ก็บสินคา 439 0.9 
ที่พักแรม 86 0.2 
บริการอาหารและเครือ่งด่ืม 6,672 15.0 
ขอมูลขาวสารและการสือ่สาร 138 0.3 
กิจกรรมอสงัหาริมทรัพย 4,230 9.5 
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค 423 0.9 
กิจกรรมการบรหิาร และการบรกิารสนับสนุน 713 1.6 
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 443 1.0 
กิจกรรมบริการอื่น ๆ 6,014 13.5 
กิจกรรมดานโรงพยาบาลเอกชน 9 - 
หมายเหตุ : - ไมมีขอมูล หรือขอมูลมีคาเปน 0 หรือมีขอมูลจํานวนเล็กนอย 
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3.3 ขนาดของสถานประกอบการ 
           เมื่อพิจารณาจากการสํามะโนอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2560 พบวา สถานประกอบการสวนใหญ    
เปนสถานประกอบการขนาด เล็ ก  คือ  ขนาด
คนทํางาน 1 – 15 คน จํานวน 42,222 แหง คิดเปน            
รอยละ 94.7 รองลงมา เปนสถานประกอบการที่มี
คนทํางาน 16 – 25 คน จํานวน 936 แหง คิดเปน
รอยละ 2.1 อันดับถัดมาเปนสถานประกอบการที่มี
คนทํางาน 51 – 200 คน จํานวน 530 แหง คิดเปน
รอยละ 1.2 และคนทํางาน 31 -50 คน จํานวน 
458 แหง คิดเปน รอยละ 1.0 
        สวนที่ เหลือ  เปนสถานประกอบการที่ มี
คนทํางาน 26 – 30 คน จํานวน 255 คนคิดเปน 
รอยละ 0.6 และมากกวา 200 คน จํานวน 190 แหง 
คิดเปน รอยละ 0.4 
3.4 รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย 

          สําหรับรูปแบบการจัดตังตามกฎหมาย พบวา 
ผูประกอบการสวนใหญจัดต้ังในรูปแบบสวนบุคคล 
จํานวน 37,461 แหง คิดเปนรอยละ 84.0 รองลงมา
เ ป น ก า ร จั ด ต้ั ง ใ น รู ป แ บ บ  บ ริ ษั ท จํ า กั ด 
บริษัทจํากัด(มหาชน) จํานวน 6,031 แหง คิดเปน  
รอยละ 13.5 การจัดต้ังในรูปแบบ หางหุนสวนจํากัด 
หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล จํานวน 1,075 แหง    
คิดเปน รอยละ 2.4  

และการจัดต้ังในรูปแบบ สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
สหกรณ  และอื่ นๆ  จํ านวน 24  แห ง  คิด เป น         
รอยละ 0.1 
3.5 รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ 
        นอกจากนอกยังพบวา รูปแบบการจัดต้ังทาง
เศรษฐกิจของผูประกอบการในจังหวัดปทุมธานีน้ัน 
สวนใหญจัดต้ังในรูปแบบ สํานักงานแห งเ ดียว 
จํานวน 42,363 แหง คิดเปนรอยละ 95.0 รองลงมา 
จัดต้ังในรูปแบบ สํานักงานสาขา จํานวน 1,794 แหง 
คิ ด เ ป น ร อ ยล ะ  4 . 0  แล ะ  จั ด ต้ั ง ใ น รู ป แบ บ       
สํานักงานใหญ จํานวน 434 แหง คิดเปนรอยละ 1.0 
3.6 การมีตางประเทศรวมลงทุนหรือถือหุน 
         หากพิจารณาถึงขอมูลของการมีสวนรวมใน
การลงทุนของตางประเทศน้ัน พบวา จากจํานวน
สถานประกอบการทั้งสิ้น 44,591 แหง เปนสถาน
ประกอบการที่มีรูปแบบการจัดต้ังเปนบริษัท บริษัท
จํากัด (มหาชน) 6,029 แหง (13.5%) ซึ่งในจํานวนน้ี
เปนสถานประกอบการทีม่ีตางประเทศรวมลงทุนหรอื
ถื อหุ น เ พี ย ง  2 22  แห ง  (3.7 %)เ ท า น้ั น  ซึ่ ง มี
ตางประเทศเขามารวมลงทุนมากกวา 40 % จํานวน 
102 แหง รวมลงทุน 10 - 50 % จํานวน 94 แหง 
และนอยกวา 10% จํานวน 26 แหง 
      

ตาราง 3.3 จํานวนและรอยละของสถานประกอบการ จําแนกตามลักษณะของสถานประกอบการ   

ลักษณะของสถานประกอบการ จํานวน รอยละ 
รวม 44,591 100.0 

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) 44,591 100.0 

 1 – 15 คน 42,222 94.7 
 16 – 25 คน 936 2.1 
 26 – 30 คน 255 0.6 
 31 – 50 คน 458 1.0 
 51 – 200 คน 530 1.2 
 มากกวา 200 คน 190 0.4 
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ตาราง 3.3 จํานวนและรอยละของสถานประกอบการ จําแนกตามลักษณะของสถานประกอบการ (ตอ) 
ลักษณะของสถานประกอบการ จํานวน รอยละ 

รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย 44,591 100.0 
   สวนบุคคล 37,461 84.0 
   บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) 6,031 13.5 
   หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามญันิติบุคคล 1,075 2.4 
   สวนราชการ รัฐวิสาหกจิ สหกรณ และอื่น ๆ 24 0.1 
รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ 44,591 100.0 
   สํานักงานแหงเดียว 42,363  95.0 
   สํานักงานใหญ 1,794  4.0 
   สํานักงานสาขา 434  1.0 
การตางประเทศรวมลงทุนหรือถือหุน 6,031 100.0 

  ไมม ี 5,809 96.3 
  ม ี 222 3.7 

  นอยกวา 10 % 26 0.4 
 10 – 50 % 94 1.6 

  มากกวา 50% 102 1.7 

     เมื่อพิจารณากิจกรรมทางเศรษฐกิจ จําแนกตาม
ขนาดของสถานประกอบการ พบวา กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจสวนใหญเปนสถานประกอบการที่ มี
คนทํางาน 1 – 15 คน จํานวน 42,222  แหง คิดเปน
รอยละ 94.7 
     โดยเปนสถานประกอบการที่ประกอบกิจกรรม
การขายปลีกมากที่สุด จํานวน 13,842 แหง คิดเปน
รอยละ 98.2 รองลงมาเปนกิจกรรมบริการอาหาร
และเครื่องด่ืม จํานวน 6,501 แหง คิดเปนรอยละ 
97.4 ถัดมาประกอบกิจกรรมบริการอื่นๆจํานวน 
5,987 แหง คิดเปนรอยละ 99.6  

สําหรับสถานประกอบการที่ประกอบกิจกรรม
อสังหาริมทรัพย จํานวน 4,172 บาท คิดเปนรอยละ 
98.6 สถานประกอบการประกอบกิจกรรมการขายสง
แ ล ะ ก า ร ข า ย ป ลี ก  ก า ร ซ อ ม แ ซ ม ย า น ย น ต            
และจักรยานยนต จํานวน 3,624 แหง คิดเปน     
รอยละ 96.8 สถานประกอบการประกอบกิจกรรม
การผลิต จํานวน 3,507 แหง คิดเปนรอยละ 76.3 ที่
เ ห ลื อปร ะกอบกิ จ ก ร รมท า ง เ ศ ร ษฐกิ จ อื่ น ๆ 
นอกเหนือจากที่กลาวขางตน จํานวน 4,589 แหง 
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ตาราง 3.4 จํานวนและรอยละของสถานประกอบการ จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจและขนาดของ 
 สถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวม ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) 

1-15   
คน 

16-25 
คน 

26-30   
คน 

31-50 
คน 

51-200 
คน 

มากกวา
200 คน 

รวม 44,591 42,222 936 255 458 530 190 
(100.0) (94.7) (2.1) (0.6) (1.0) (1.2) (0.4) 

การผลิต 4,596 3,507 299 107 216 319 148 

(100.0) (76.3) (6.5) (2.3) (4.7) (6.9) (3.2) 
การจัดการและการบําบดัน้ําเสีย ของเสีย      
  และสิ่งปฏกิูล 

37 26 6 1 3 1 - 

(100.0) (70.3) (16.2) (2.7) (8.1) (2.7) - 
การกอสราง 919 745 89 21 34 26 4 

(100.0) (81.1) (9.7) (2.3) (3.7) (2.8) (0.4) 
การขายสงและการขายปลีก การซอมแซมยานยนต 
  และจักรยานยนต 

3,743 3,624 43 14 27 33 2 

(100.0) (96.8) (1.1) (0.4) (0.7) (0.9) (0.1) 
การขายสง 
 

2,034 1,798 132 27 42 29 6 
(100.0) (88.4) (6.5) (1.3) (2.1) (1.4) (0.3) 

การขายปลกี 1,4095 13,842 149 19 47 34 4 

(100.0) (98.2) (1.1) (0.1) (0.3) (0.2) - 
การขนสงทางบก สถานที่เก็บสนิคา 439 343 36 13 20 23 4 

(100.0) (78.1) (8.2) (3.0) (4.6) (5.2) (0.9) 
ที่พักแรม 86 71 5 1 1 7 1 

(100.0) (82.6) (5.8) (1.2) (1.2) (8.1) (1.2) 
บริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 6 ,672 6,501 91 30 41 9 - 

(100.0) (97.4) (1.4) (0.4) (0.6) (0.1) - 
ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร 138 129 1 -      1 6 1 

(100.0) (93.5) (0.7) - (0.7) (4.3) (0.7) 
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย 4,230 4,172 30 7 11 8 2 

(100.0) (98.6) (0.7) (0.2) (0.3) (0.2) - 
กิจกรรมทางวชิาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนคิ 423 403 12 2 2 3 1 

(100.0) (95.3) (2.8) (0.5) (0.5) (0.7) (0.2) 
กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนบัสนนุ 713 656 20 7 7 18 5 

(100.0) (92.0) (2.8) (1.0) (1.0) (2.5) (0.7) 
ศิลปะ ความบนัเทิงและนนัทนาการ 443 418 5 2 3 11 4 

(100.0) (94.4) (1.1) (0.5) (0.7) (2.5) (0.9) 
กิจกรรมบริการอื่น ๆ 6,014 5,987 17 4 3 2 1 

(100.0) (99.6) (0.3) (0.1) - - - 
กิจกรรมดานโรงพยาบาลเอกชน 9 - 1 1 7 

(100.0) - (11.1) - - (11.1) (77.8) 

 
 

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

ประกอบการของจังหวัดปทุมธานี พบวา มีจํานวน
คนทํางาน 347,384 คนโดยสวนใหญอยูในสถาน
ประกอบการที่มีขนาดคนทํางานมากกวา 200 คน 
จํ านวน 142 ,058 คน คิดเปนรอยละ 40.9
รองลงมาอยู ในสถานประกอบการที่มีขนาด
คนทํ า ง านในสถานประกอบการที่ มี ขนาด
คนทํางาน 1 – 15 คน จํานวน 107,944 คน    
คิดเปนรอยละ 31.1 และสถานประกอบการ      
ที่มีขนาดคนทํางาน 51 – 200 คน จํ านวน 
52,783 คน สําหรับสถานประกอบการที่มีขนาด
คนทํางาน 31 – 51 คน และ 16 – 25 คน 
มีสัดสวนของจํานวนคนทํางานที่ใกล เคียงกัน 
จํานวน 18,666 คน และ 18,534 คน คิดเปนรอย
ละ 5.4 และ 5.3 ตามลําดับ นอกน้ันเปนจํานวน
คนทํางานที่อยูในสถานประกอบการที่มีขนาด 
26 -30 คน คิดเปนรอยละ 2.1 
      และเมื่อพิจารณาจํานวนคนทํางานจาก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบวา สวนใหญ เปน
คนทํางานในสถานประกอบการการผลิต จํานวน 
183,519 คน คิดเปนรอยละ 52.8 รองลงมาเปน
คนทํางานในสถานประกอบขายปลีก จํานวน 
41,567 คน คิดเปนรอยละ 12.0 คนทํางานใน
สถานประกอบการบริการอาหารและเครื่องด่ืม   
และขายสงมีสัดสวนที่ ใกลเคียงกัน คือจํานวน 
20,638 และ 20,377 คน คิดเปนรอยละ 5.9 
เทากัน การขายสงและการขายปลีก การซอมแซม
ยานยนต และจักรยานยนต จํานวน 16,596 คน 
คิดเป นร อยละ 4.8 และที่ ทํ าง านในสถาน
ประกอบการประเภทอื่นๆนอกเหนือจากที่กลาว
ขางตน จํานวน 65,186 คน คิดเปนรอยละ 18.6 

3.7.2 จํานวนลูกจาง 
      สวนขอมูลเกี่ยวกับจํานวนลูกจางในสถาน
ประกอบการน้ัน พบวา มีจํานวนทั้งสิ้น 291,894
คน โดยสวนใหญอยูในสถานประกอบการที่มี
ขนาดคนทํางานมากกวา 200 คน คิดเปนรอยละ 
48.4 รองลงมาอยูในสถานประกอบการที่มีขนาด
คนทํางาน 1 – 15 คน จํ านวน 54,463 คน 
คิดเปนรอยละ 18.7 สถานประกอบการที่มีขนาด
คนทํางาน 51 - 200 คน จํานวน 52,607 คน     
คิดเปนรอยละ 18.0 สําหรับสถานประกอบการที่
มีขนาดคนทํางาน 31 – 50 คน และ 16 – 25 คน
มีสัดสวนที่ใกลเคียงกันคือ จํานวน 18,435 คน
และ 17,829 คน คิดเปนรอยละ 6.3 และ 6.1 
แ ล ะ ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ที่ มี ข น า ด ค น           
ทํางาน 26 – 30 คน จํานวน 7,233 คน คิดเปน
รอยละ 2.5 
       และ เมื่ อพิ จ ารณาจํ านวนลู กจ า งจ าก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจพบวา สวนใหญเปนลูกจาง
ในสถานประกอบการการผลิต จํานวน 178,316 
คน คิดเปนรอยละ 61.1 รองลงมา เปนลูกจางใน
สถานประกอบการการขายปลีก จํานวน 24,085 
คน คิดเปนรอยละ 8.3 เปนลูกจางในสถาน
ประกอบการการขายสง จํานวน 17,660 คน       
คิ ด เป นร อ ยล ะ  6 . 0  เ ป น ลู ก จ า ง ในสถาน
ประกอบการการขายส งและการขายปลี ก 
การซอมแซมยานยนต และจักรยานยนต จํานวน 
11,908 คน คิดเปนรอยละ 4.1 เปนลูกจางใน   
สถานประกอบการการบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
จํานวน 11,234 คน คิดเปนรอยละ 3.8 ที่เหลือ
เปนลูกจางการกอสราง และที่เปนลูกจางในสถาน
ประกอบการประเภทอื่นๆ  นอกเหนือจาก   
ที่กลาวขางตน จํานวน 48,691 คน รอยละ 16.7  
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ตาราง 3.5 จํานวนและรอยละของคนทํางานและลกูจาง จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการและ 
 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ขนาดของสถานประกอบการ/กิจกรรมทางเศรษฐกจิ จํานวน
สถาน

ประกอบการ 

คนทํางาน ลูกจาง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

รวม 44,591 347,371 100.0 291,894 100.0 

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) 

1 - 15 คน 42,222  107,944 31.1  54,463 18.7 

16 - 25 คน 936  18,534 5.3  17,829 6.1 

26 - 30 คน 255  7,386 2.1  7,233 2.5 

31 - 50 คน 458  18,666 5.4  18,435 6.3 

51 - 200 คน 530  52,783 15.2  52,607 18.0 

มากกวา 200 คน 190  142,058 40.9  141,327 48.4 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

การผลิต 4,596 183,519 52.8 178,316 61.1 

การจัดการและการบําบดัน้ําเสีย ของเสียและสิ่งปฏกิูล 37 522 0.1 488 0.2 

การกอสราง 919 12,022 3.5 10,845 3.7 

การขายสงและการขายปลีก การซอมแซมยานยนต   
  และจกัรยานยนต 3,743 16,596 4.8 11,908 4.1 

การขายสง 2,034 20,377 5.9 17,660 6.0 

การขายปลกี 14,095 41,567 12.0 24,085 8.3 

การขนสงทางบก สถานที่เก็บสนิคา 439 7,142 2.1 6,752 2.3 

ที่พักแรม 86 1,597 0.5 1,496 0.5 

บริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 6,672 20,638 5.9 11,234 3.8 

ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร 138 1,768 0.5 1,613 0.6 

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย 4,230 12,059 3.5 7,384 2.5 

กิจกรรมทางวชิาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนคิ 423 2,322 0.7 1,785 0.6 

กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนบัสนนุ 713 9,504 2.7 8,675 3.0 

ศิลปะ ความบนัเทิงและนนัทนาการ 443 4,370 1.2 3,794 1.3 

กิจกรรมบริการอื่น ๆ 6,014 10,214 2.9 3,390 1.2 

กิจกรรมดานโรงพยาบาลเอกชน 9 3,154 0.9 2,469 0.8 
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3.8 การเปรียบเทียบขอมูลพ้ืนฐานของสถาน-       
     ประกอบการในระยะ 5 ป ท่ีผานมา 
       3.8.1 จํานวนสถานประกอบการ 
         เมื่อเปรียบเทียบขอมูลพื้นฐานจากการทํา    
สาํมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 และสํามะโนธุรกิจ
และอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ซึ่งเปนขอมูลพื้นฐาน  
ป 2559 เทียบกับป 2554 พบวา จํานวนสถาน
ประกอบการ เพิ่มข้ึน รอยละ 11.5 และเมื่อพิจารณา
ตามขนาดของสถานประกอบการ จะเห็นไดสถาน
ประกอบการมีการเพิ่มข้ึนในทุกขนาดของสถาน

ประกอบการ ยกเวนสถานประกอบการที่มีขนาด
คนทํางาน มากกว า 200 คน ที่มีจํานวนสถาน
ประกอบการลดลง รอยละ 24.9 หากพิจารณาตาม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ จํานวนสถานประกอบการ
สวนใหญเพิ่มข้ึน และที่เพิ่มข้ึนมากที่สุด คือกิจกรรม
การการขนสงทางบก สถานที่เก็บสินคา เพิ่มข้ึน
รอยละ 48.3 สําหรับจํานวนสถานประกอบการที่มี
จํานวนลดลงมากที่สุด ไดแกประเภทกิจกรรมขอมูล
ขาวสารและการสื่อสาร  ลดลงรอยละ 42.3 

ตาราง 3.6 เปรียบเทียบจํานวนสถานประกอบการ ป 2554 และ ป 2559 จําแนกตามขนาดของสถาน- 
 ประกอบการและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ขนาดของสถานประกอบการ/กิจกรรมทางเศรษฐกจิ ป 2554 1/ ป 2559 รอยละการเปล่ียนแปลง 

รวม  40,003 44,591 11.5 

ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) 

1 - 15 คน  38,128 42,222 10.7 

16 - 25 คน  631 936 48.3 

26 - 30 คน  188 255 35.6 

31 - 50 คน  361 458 26.9 

51 - 200 คน  442 530 19.9 

มากกวา 200 คน  253 190 -24.9 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

การผลิต  3,464  4,596 32.7 

การจัดการและการบําบดัน้ําเสีย ของเสียและสิ่งปฏกิูล  26  37 42.3 

การกอสราง  705  919 30.4 

การขายสงและการขายปลีก การซอมแซมยานยนต และจักรยานยนต  2,656  3,743 40.9 

การขายสง  1,555  2,034 30.8 

การขายปลกี  12,775  14,095 10.3 

การขนสงทางบก สถานที่เก็บสนิคา  296  439 48.3 

ที่พักแรม บริการอาหารและเคร่ืองดืม่  5,820  6,758 16.1 

ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร  239  138 -42.3 

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย  4,694  4,230 -9.9 

กิจกรรมทางวชิาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนคิ  428  423 -1.2 

กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนบัสนนุ  925  713 -22.9 

ศิลปะ ความบนัเทิงและนนัทนาการ  484  443 -8.5 

กิจกรรมบริการอื่น ๆ  5,938  6,014 1.3 

กิจกรรมดานโรงพยาบาลเอกชน  8 9 12.5 

 
หมายเหตุ : 1/ สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ขอมูลพ้ืนฐาน จังหวัดปทุมธาน ี
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3.8.2 การจางงาน 
      ดานการเปลี่ยนแปลงของจํานวนคนทํางานใน
สถานป ระกอบ การ ในร ะยะ  5  ป  ที่ ผ านม า 
เมื่อเปรียบเทียบขอมูลพื้นฐานจากการทําสํามะโน
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 และสํามะโนธุรกิจและ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ซึ่งเปนขอมูลพื้นฐาน ป 2559 
เทียบกับ ป 2554 พบวา จํานวนคนทํางานลดลง     
รอยละ 5.0  
       สําหรับขนาดของสถานประกอบการที่มีจํานวน
ลดลงเพียงขนาดเดียว คือสถานประกอบการที่มี
คนทํางานมากวา 200 ลดลงรอยละ 26.9 ในสวนของ
สถานประกอบการที่มีจํานวนคนทํางานเพิ่มข้ึนมาก 

ที่สุด คือสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 16 – 25 
คน เพิ่มข้ึน รอยละ 47.3  
      หากพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบวา 
จํานวนคนทํางานสวนใหญเพิ่มข้ึน และกิจกรรมที่
เพิ่มข้ึนมากที่สุด คือกิจกรรมการบริหาร และการ
บริการสนับสนุน เพิ่มข้ึน รอยละ 132.3 ซึ่งเพิ่มข้ึน
2.3 เทาตัว สําหรับกิจกรรมที่จํานวนคนทํางานลดลง
ได แก  กิ จกรรมการผลิ ต ลดลงร อยละ 24 .1 
การจัดการและการบําบัดนํ้าเสีย ของเสียและสิ่ง
ปฏิกูลลดลง รอยละ 3.5 และกิจกรรมการบริการ
อื่นๆ ลดลงรอยละ 1.1  

ตาราง 3.7 เปรียบเทียบจํานวนคนทํางาน ป 2554 และ ป 2559 จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ 
  และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ขนาดของสถานประกอบการ/กิจกรรมทางเศรษฐกจิ ป 2554 1/ ป 2559 รอยละการเปล่ียนแปลง 

รวม 365,654  347,371 -5.0 
ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) 

1 - 15 คน 90,795  107,944 18.9 

16 - 25 คน 12,583  18,534 47.3 

26 - 30 คน 5,369  7,386 37.6 

31 - 50 คน 14,877  18,666 25.5 

51 - 200 คน 46,996  52,783 12.3 

มากกวา 200 คน 195,034  142,058 -26.9 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

การผลิต 241,841  183,519 -24.1 

การจัดการและการบําบดัน้ําเสีย ของเสียและสิ่งปฏกิูล 541  522 -3.5 

การกอสราง 8,388  12,022 43.3 

การขายสงและการขายปลีก การซอมแซมยานยนต และจักรยานยนต 12,726  16,596 30.4 

การขายสง 13,264  20,377 53.6 

การขายปลกี 33,900  41,567 22.6 

การขนสงทางบก สถานที่เก็บสนิคา 5,088  7,142 40.4 

ที่พักแรม บริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 17,020  22,235 30.6 

ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร 1,441  1,768 22.7 

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย 9,945  12,059 21.3 

กิจกรรมทางวชิาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนคิ 1,848  2,322 25.6 

กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนบัสนนุ 4,092  9,504 132.3 

ศิลปะ ความบนัเทิงและนนัทนาการ 2,782  4,370 56.0 

กิจกรรมบริการอื่น ๆ 10,331  10,214 -1.1 

กิจกรรมดานโรงพยาบาลเอกชน 2,447  3,154 28.9 

 หมายเหตุ : 1/ สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ขอมูลพ้ืนฐาน จังหวัดปทุมธาน ี
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APPENDIX 
STATISTICAL TABLES 



สารบัญตารางสถิติ 
      หนา 

ตาราง 1 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อําเภอและตําบล 27 
   TABLE 1  NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY ECONOMIC ACTIVITY, AMPHOE AND  TAMBON 

ตาราง 2 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย อําเภอและตําบล 30 
   TABLE 2 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF LEGAL ORGANIZATION, 

AMPHOE AND TAMBON 

ตาราง 3 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ อําเภอและตําบล 33 
   TABLE 3  NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF ECONOMIC ORGANIZATION, 

AMPHOE AND TAMBON 
ตาราง 4 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามสัดสวนของการรวมลงทุนหรือถือหุนของตางประเทศ 

อําเภอและตําบล 36 
 TABLE 4 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY PROPORTION OF FOREIGN INVESTMENT 

OR SHARE HOLDING, AMPHOE AND TAMBON 

ตาราง 5 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) 39 
อําเภอและตําบล 

 TABLE 5 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT 
(NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON 

ตาราง 6 จํานวนคนทํางานในสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ 42 
(จํานวนคนทํางาน) อําเภอและตําบล 

 TABLE 6 NUMBER OF PERSONS ENGAGED IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT 
(NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON 

ตาราง 7 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนลูกจาง) 45 
อําเภอและตําบล 

 TABLE 7 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT 
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