
โครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 
หลักการและเหตุผล 

    เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในยุคโลกไร้พรมแดน มีผลทําให้โครงสร้างการดําเนินธุรกิจ             
ทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรมการผลิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะการผลิตนับเป็น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจสาขาหนึ่งท่ีมีบทบาทอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยในแต่ละปีมีมูลค่า
ผลผลิตประมาณ 2 ใน 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ซ่ึงก่อให้เกิดการจ้างแรงงานถึงประมาณ                      
5.8 ล้านคน จึงเห็นได้ว่าโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจของประเทศข้ึนอยู่กับอุตสาหกรรมค่อนข้างมาก               
ประกอบกับปัจจุบันมีการประกอบธุรกิจท้ังทางด้านการค้า  การบริการ และอุตสาหกรรมการผลิตใหม่ ๆ เกิดข้ึน 
รวมท้ังการประกอบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และอุตสาหกรรมในครัวเรือน ก็มีบทบาทสําคัญต่อการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเพ่ิมข้ึน  ดังนั้นข้อมูลสถิติและสารสนเทศโครงสร้างพ้ืนฐานเก่ียวกับการประกอบ
ธุรกิจดังกล่าว จึงมีความสําคัญและจําเป็นสําหรับภาครัฐและเอกชนใช้ในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท้ังในระดับประเทศ และระดับจังหวัด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าโลก 

สําหรับการจัดทําข้อมูลด้านเศรษฐกิจนี้ องค์การสหประชาชาติได้ให้ข้อเสนอแนะประเทศท่ีกําลังพัฒนา  
ควรมีการจัดทําข้อมูลสถิติในรูปแบบการจัดทําสํามะโนอย่างน้อยทุก 5 - 10 ปี เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการศึกษา 
การกระจายตัว การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมและภาวะการดําเนินกิจการของธุรกิจ 

อํานาจหน้าท่ีในการจัดทําสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ ดําเนินการสํามะโนโดยอาศัยอํานาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติสถิติ              
พ.ศ. 2550  มาตรา 6 (4) กําหนดให้สํานักงานสถิติแห่งชาติ   มีอํานาจและหน้าท่ีจัดทําสํามะโนหรือการสํารวจ
ตัวอย่างหรืออํานวยการให้มีการสํารวจด้านต่าง ๆ ของประเทศ  

ความหมายสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม 

                            สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม หมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเก่ียวกับจํานวนและลักษณะ                 
ท่ีสําคัญ ๆ เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรมการผลิตในสถานท่ีต้ัง               
ท่ีแน่นอนทุกหน่วยภายในท้องท่ีท่ีกําหนดท่ัวประเทศ 

ความเป็นมา 

 สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทําสํามะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ และสํามะโน
อุตสาหกรรมทุก 10 ปี  ตามข้อเสนอแนะขององค์การสหประชาชาติ เพ่ือให้ประเทศมีข้อมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญ
ทางด้านธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรมการผลิตมาอย่างต่อเนื่อง โดยสํามะโนธุรกิจ       
ทางการค้าและธุรกิจทางการบริการได้จัดทํามาแล้ว 3 ครั้งในปี 2509  2531 และ 2545  สํามะโนอุตสาหกรรม
จัดทํามาแล้ว 3 ครั้ง เช่นกัน ในปี 2507  2540 และ 2550 สําหรับในปี 2555 จะครบรอบ 10 ปีการจัดทํา             
สํามะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ 
                      สืบเนื่องมาจากปัจจุบันโครงสร้างด้านเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากตามท่ีกล่าวมาแล้ว ทําให้
หน่วยงานหลักด้านเศรษฐกิจของประเทศ คือ กระทรวงอุตสาหกรรม (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ มีความ
จําเป็นต้องใช้ข้อมูลท่ีทันสมัยเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาค 
จึงขอให้สํานักงานสถิติแห่งชาติจัดทําข้อมูลสํามะโนอุตสาหกรรมจากทุก 10 ปี เป็นจัดทําทุก 5 ปี ประกอบกับ
ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่ได้มีการจัดทําสํามะโนด้านเศรษฐกิจทุก 5 ปี  



 

 

ดังนั้น สํานักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้วางแผนปรับการจัดทําสํามะโนอุตสาหกรรม เป็นประจํา               
ทุก 5 ปี โดยจะเริ่มดําเนินการในปี 2555 โดยบูรณาการดําเนินการไปพร้อมกับการสํามะโนธุรกิจทางการค้า            
และธุรกิจทางการบริการ ในปี 2555  

วัตถุประสงค์ 

 โครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานท่ีแสดงให้เห็นโครงสร้าง และการกระจายตัวของสถาน-

ประกอบการประเภทต่าง ๆ เช่น สถานประกอบการธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ อุตสาหกรรม             
การผลิต การก่อสร้าง การขนส่งทางบก สถานท่ีเก็บสินค้า และกิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร             
และโรงพยาบาลเอกชน เป็นต้น 

2) เพ่ือเก็บรวบรวมรายละเอียดการดําเนินงานของสถานประกอบการเก่ียวกับจํานวน             
และขนาดของสถานประกอบการ ประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม จํานวนคนทํางาน ลูกจ้าง ค่าตอบแทนแรงงาน 
มูลค่าซ้ือสินค้ามาจําหน่ายหรือให้บริการ ต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน มูลค่าขายผลผลิตและรายรับ 
ส่วนเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ มูลค่าของสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ  

ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

 ข้อมูลท่ีได้จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ใช้ข้อมูลท้ังในภาครัฐบาลและเอกชนท่ีสําคัญ ดังนี้  

ภาครัฐ 
 1) ใช้ ในการวางแผนและกําหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจด้านธุร กิจทางการค้า              
ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรมการผลิตท้ังในระดับประเทศและระดับท้องถ่ิน เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของ
ธุรกิจและอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก 
 2) ใช้ในการจัดทําดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและภาวะการดําเนินกิจการ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวม  
ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศ สัดส่วนแรงงานในภาคการผลิต การบริการ เป็นต้น 
 3 ) ใช้ ในการจั ด ทําแผนวิ เ คราะห์ สถานการ ณ์ ในการส่ ง เ สริ มวิ สาห กิจขนาดกลาง                    
และขนาดย่อมของประเทศ 

 4) ใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายออกกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมและ
กําหนดทิศทางการประกอบธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรมการผลิตให้เป็นไป                   
ตามแนวนโยบายท่ีกําหนดไว้ 

 5)  เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) เพ่ือสนับสนุน
ธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ  

          6)  ใช้ในการพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการวางแผนเตือนภัยทางเศรษฐกิจและสังคม 
          7)  ใช้ประโยชน์ในทางสถิติเพ่ือจัดทํากรอบตัวอย่าง สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการ

ของหน่วยสถิติต่าง ๆ 

ภาคเอกชน 
          1)  ผู้ประกอบการใช้ข้อมูลพ้ืนฐานและข้อมูลการดําเนินกิจการ เป็นเครื่องมือสําหรับการวิเคราะห์

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ รวมท้ังการวางแผนตัดสินใจเก่ียวกับการลงทุนขยายกิจการ/สาขา บริหารและควบคุม
การดําเนินกิจการในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 



 

 

          2)  ใช้ข้อมูลเป็นฐานเพ่ือเปรียบเทียบ (Benchmark) ผลการดําเนินงานตนกับกิจการอ่ืนๆ           
ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน หรือขนาดต่างๆ  

  3)  สําหรับนักวิชาการ นักวิจัย และสถาบันการศึกษา นําไปศึกษาวิ เคราะห์ ต่อยอด               
สร้างนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรม               
การผลิตท่ีอยู่ในความสนใจ และเรื่องต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ขอบข่ายและคุ้มรวม  

1) การเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน: การนับจด (Listing) ในปี 2554 
สถานประกอบการท่ัวประเทศ ท่ีประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตามการจัดประเภทมาตรฐาน

อุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (Thailand Standard Industrial Classification : TSIC-2009) ได้แก่               
ธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ การผลิต การก่อสร้าง การขนส่งทางบกและสถานท่ีเก็บสินค้า กิจกรรมด้าน
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร และโรงพยาบาลเอกชน ไม่รวม แผงลอยในตลาด แผงลอยและหาบเร่ และแผงลอย
ในศูนย์การค้า 

2) การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด: การแจงนับ (Enumeration) ในปี 2555 
                         สถานประกอบการท่ัวประเทศ ท่ีดําเนินกิจการเก่ียวกับ ธุรกิจการค้าปลีก  การค้าส่ง การบริการ และ

การผลิต  

งบประมาณ 

 สํานักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทํางบประมาณการจัดทําโครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 
ครอบคลุมแผนงาน ต้ังแต่ข้ันการวางแผนและเตรียมงาน จนถึงนําเสนอผลข้อมูลเป็นเวลา 3 ปี คือ ต้ังแต่
ปีงบประมาณ 2554 – 2556 ดังนี้ 
 

ปี งบประมาณ  

2554 217.0   ล้านบาท (ได้รับ) 
2555 193.2   ล้านบาท (ได้รับ) 
2556  72.9   ล้านบาท (ขอต้ัง) 

รวมงบประมาณท้ังโครงการ 483.1   ล้านบาท  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการดําเนนิงาน 

 สํานักงานสถิติแห่งชาติ กําหนดแผนงานการจัดทําสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ครอบคลุม
แผนงานต้ังแต่ข้ันการวางแผนเตรียมงานจนถึงการนําเสนอผลข้อมูลเป็นเวลา 3 ปี คือต้ังแต่ปีงบประมาณ 2554 – 2556 
ดังนี้ 
 

ปี 2554     1)  ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและข้อปัญหา พร้อมท้ังวางแผนการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน 
 2)  วางแผนเตรียมงานเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3)  ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน  สถานประกอบการท่ัวประเทศ   

    4)  ประมวลผลข้อมูลและนําเสนอผล โดยจัดทํารายงานข้อมูลพ้ืนฐาน : ระดับจังหวัด 
ปี 2555   1)  ประมวลผลข้อมูลและนําเสนอผล โดยจัดทํารายงานข้อมูลพ้ืนฐาน : ระดับภาคและ 

     ท่ัวประเทศ 
 2)  ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด เฉพาะสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า   
      ธุรกิจทางการบริการ และการผลิตท่ัวประเทศ  

ปี 2556  1)  ประมวลผลข้อมูลรายละเอียด  ระดับจังหวัด ภาคและท่ัวประเทศ  
 2)  นําเสนอผลโดยจัดทํารายงานข้อมูลรายละเอียด  ระดับจังหวัด ภาค ท่ัวประเทศ 
            -  ข้อมูลสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า และธุรกิจทางการบริการ 
            -  ข้อมูลสถานประกอบการการผลิต  

ระเบียบวิธีการทําสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 

 เนื่องจากการจัดทําสํามะโนเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกหน่วยท่ีอยู่ ในขอบข่าย (Complete 
Enumeration) ซ่ึงต้องใช้งบประมาณ เวลา และผู้ปฏิบัติงานจํานวนมาก สํานักงานสถิติแห่งชาติ จึงกําหนด
แผนการดําเนินงานสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 โดยในข้ันตอนการนับจด (Listing) ทําการเก็บ
รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานจากทุกสถานประกอบการท่ัวประเทศ ส่วนข้ันตอนการแจงนับ (Enumeration) ได้มีการนํา
ระเบียบวิธีการสํารวจด้วยตัวอย่างมาใช้ ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1  การเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของสถานประกอบการ : การนับจด (Listing) 

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานของสถานประกอบการตามขอบข่ายคุ้มรวม                    
ท่ัวประเทศ  เช่น ชื่อ สถานท่ี ต้ังของสถานประกอบการ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร รูปแบบการจัด                   
ต้ังตามกฎหมาย/ ทางเศรษฐกิจ การร่วมลงทุนหรือถือหุ้นจากต่างประเทศ จํานวนคนทํางาน และจํานวนลูกจ้าง 
เป็นต้น 
 ข้ันตอนท่ี 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : การแจงนับ (Enumeration) 
 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด  เฉพาะของสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทาง         
การบริการ และการผลิต โดยสถานประกอบการท่ีมีคนทํางานมากกว่า 10 คน จะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก       
ทุกสถานประกอบการ (Complete Enumeration) ส่วนสถานประกอบการท่ีมีคนทํางาน 1 - 10 คน (ซ่ึงมีอยู่เป็น
จํานวนมาก) จะใช้วิธีการสํารวจด้วยตัวอย่าง (Sample Survey) สําหรับรายละเอียดข้อมูลท่ีเก็บรวบรวม มีดังนี้ 

ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ 
- ประเภทธุรกิจ และขนาดของสถานประกอบการ 
- จํานวนคนทํางาน ลูกจ้างและค่าตอบแทนแรงงาน 
- มูลค่าซ้ือสินค้าเพ่ือการจําหน่ายหรือให้บริการ 
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน  



 

 

- รายรับของสถานประกอบการ 
- สินค้าคงเหลือต้นปี และปลายปี 
- สินทรัพย์ถาวร 

การผลิต  
- ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต และขนาดของสถานประกอบการ 
- ชนิดของผลิตภัณฑ์ท่ีผลิต   
- จํานวนคนทํางาน ลูกจ้างและค่าตอบแทนแรงงาน 
- ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
- ผลผลิตและรายรับ 
- วัตถุดิบและสินค้าคงเหลือต้นปี และปลายปี 
- สินทรัพย์ถาวร 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ใช้วิธีการส่งเจ้าหน้าท่ีซ่ึงเป็นข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานสถิติแห่งชาติออกไปทําการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการ หรือผู้แทนท่ีสถานประกอบการมอบหมายให้เป็นผู้ให้ข้อมูล   

คาบเวลาการปฏิบัติงาน  
 

1)  ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน : การนับจด (Listing) 
 -  การเก็บรวบรวมข้อมูล มีนาคม – มิถุนายน 2554 
 -  การประมวลผลและนําเสนอผลข้อมูลนับจด 

  
ภายในมกราคม 2555 

2)  ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : การแจงนับ (Enumeration) 
 -  การเก็บรวบรวมข้อมูล (รวมติดตาม) พฤษภาคม - สิงหาคม 2555  
 -  การประมวลผลและนําเสนอผลข้อมูลแจงนับ 

  
 

 • สรุปข้อมูลเบ้ืองต้น พฤษภาคม - กรกฎาคม 2556 
 • ข้อมูลฉบับสมบูรณ์ระดับจังหวัดและประเทศ พฤษภาคม - สิงหาคม 2556 

การประมวลผล 
 การประมวลผลทุกข้ันตอนและการจัดทํารายงานผลระดับจังหวัด ดําเนินการท่ีสํานักงานสถิติจังหวัด โดย
สํานักงานในสว่นกลางให้การสนับสนุนทางด้านวชิาการ เชน่ การทําโปรแกรมสาํหรับการบันทึกข้อมูลและการประมวลผล
ข้อมูล และการจัดทําต้นฉบับรายงาน เป็นต้น สําหรับการประมวลผลระดับภาคและท่ัวประเทศ ดําเนินการท่ีสํานักงาน-
สถิติแห่งชาติในส่วนกลาง 

การเสนอผลและจัดทํารายงาน 
 การจัดทํารายงานผลสํามะโน 

1) รายงานผลเบ้ืองต้น 
2) รายงานผลระดับจังหวัด 
3) รายงานผลระดับระดับภาคและท่ัวราชอาณาจักร จํานวน 7 ฉบับ ประกอบด้วยรายงานผล

ของกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และท่ัวราชอาณาจักร 
 



 

 

ตค.53-พค.54 
ตค.53-พค.54 

ตค.54  - กย.55 

มีค.-มิย.54 

มิย.55   - เมย.56 

สค.54-มค.55 

พค. - สค.56 

กย. 54 

เมย.-สค.54 

แผนการดําเนนิงาน  

ปี 
2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ตค-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ตค-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ตค-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. 

             
1) ข้ันการเตรียมงานและวางแผน             

     - การนับจดข้อมลูพ้ืนฐาน             
     - การแจงนับข้อมูลรายละเอียด             
2) ข้ันการเก็บรวบรวมข้อมูล             
     - การนับจดข้อมลูพ้ืนฐาน             
     - การแจงนับข้อมูลรายละเอียด             
3) ข้ันการประมวลผลข้อมูล             
     - การนับจดข้อมลูพ้ืนฐาน             

•  ระดับจังหวัด/ภาค/ทั่วประเทศ             
     - การแจงนับข้อมูลรายละเอียด             

•  ระดับจังหวัด/ภาค/ทั่วประเทศ             
4) ข้ันการวิเคราะห์ข้อมูลและ    
    นาํเสนอผล 

            

     - การนับจดข้อมลูพ้ืนฐาน             
•  สรุปข้อมูลเบ้ืองต้น             
•  ระดับจังหวัด/ภาค/ทั่วประเทศ             

     - การแจงนับข้อมูลรายละเอียด             
•  สรุปข้อมูลเบ้ืองต้น             
•  ระดับจังหวัด/ภาค/ทั่วประเทศ             
 

พ.ค.-ส.ค.55   

พค. – กค.56 


