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สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทําโครงการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการเปนประจําทุก 2 ป โดย
เก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ เพื่อเปนประโยชนสาํหรับภาครัฐใน            
การกาํหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ และสาํหรับภาคเอกชนใชประกอบการวางแผนการลงทุน การสาํรวจนีเ้ปนการ
สาํรวจครั้งท่ี 22 โดยคุมรวมสถานประกอบการธุรกิจฯ ท่ีมีคนทาํงานตั้งแต 1 คนขึน้ไป ท่ีดาํเนนิกจิการเกีย่วกบัการขายสง                  
ขายปลีก โรงแรมและภัตตาคาร กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย  กิจกรรมนันทนาการ และการบริการอื่นๆ  ซึ่งตั้งอยูใน
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาลเฉพาะที่มีรูปแบบการบริหารงานเปนองคการบริหาร                 
สวนตาํบล (อบต.) ท่ัวประเทศ

สาํหรบัสรปุขอมลูเบ้ืองตนการสาํรวจธรุกจิทางการคาและธรุกจิทางการบรกิาร พ.ศ. 2549 นี ้ เปนผลการดาํเนนิการเกบ็           
รวบรวมขอมลูของสถานประกอบการธรุกจิทีต่ัง้อยูใน กรุงเทพมหานครในชวงเดอืน พ.ค.- ก.ย. 2549 โดยทําการรวบรวมขอมลูผล
การดาํเนนิกจิการในปกอนหนา คือป 2548 สรปุไดดังนี้

แผนภูมิ ก รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตาม
                 หมวดธุรกิจ

1. จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามหมวดธุรกิจ

         ผลการสํารวจ พบวา ในป 2548 มีสถานประกอบการ
ธุรกิจฯ  ท่ีตั้งอยูในกรุงเทพมหานครมีจํานวนทั้งสิ้น   
197,917 แหง สวนใหญ  (รอยละ 40.6)  เปนสถานประกอบการ
ท่ีดําเนินกิจการการขายปลีก (ยกเวนยานยนตและรถจักร
ยานยนต) รวมท้ังการซอมแซมของใชสวนบุคคล และของ
ใชในครัวเรือน รองลงมาเปนสถานประกอบการที่ดําเนิน
กิจการเกี่ยวกับโรงแรมและภัตตาคาร และกิจกรรมดาน
บริการอื่น ๆ มีสัดสวนประมาณรอยละ 15.5 และ 11.5 
ตามลําดับ  สวนสถานประกอบการที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับ
ธรุกจิการขายสงและการคาเพือ่คานายหนา (ยกเวนยานยนต
และรถจักรยานยนต)  และการขายการบํารุงรักษา และการ
ซอมแซมยานยนตและรถจักรยานยนต รวมท้ังการขาย
ปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต ประมาณรอยละ 9.0 และ 8.0 
ตามลําดับ หมวดธุรกิจอื่นๆ นอกเหนือจากที่กลาวขางตน
แตละหมวดมีสัดสวนต่ํากวารอยละ  8.0

แผนภูมิ ข จํานวนสถานประกอบการ  จําแนกตามขนาด
                 ของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)

2. ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)

        เมื่อพิจารณาขนาดของสถานประกอบการ พบวา 
สถานประกอบการที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหานครสวนใหญ
เปนสถานประกอบการขนาดเล็กที่มีคนทํางาน 1-15 คน 
จํานวน 189,294 แหง หรือรอยละ 95.6 สถานประกอบการ
ท่ีมีคนทํางาน 16-25 แหง มีประมาณ 3,708 แหงหรือ   
รอยละ 1.9 สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 51-200 คน 
และ 31-50 คน มีสัดสวนเทากันคือประมาณรอยละ 0.9 ใน
ขณะที่สถานประกอบการขนาดใหญ (คนทํางานมากกวา 
200 คน)  มีเพียง 414 แหงหรือรอยละ 0.2
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หมวด 50 การขาย การบํารุงรักษาและการซอมแซมยานยนต และรถจักรยานยนตฯ

หมวด 51 การขายสงและการคาเพื่อคานายหนา (ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต)

หมวด 52 การขายปลีก (ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต) รวมท้ังการซอมแซมฯ

หมวด 55 โรงแรมและภัตตาคาร

หมวด 70 กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย

หมวด 71-74,92-93 การใหเชาเคร่ืองจักรและเคร่ืองอุปกรณโดยไมมีผูควบคุมฯ

หมวด 93 กิจกรรมดานบริการอ่ืน ๆ 
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แผนภูมิ ค รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตาม
                  รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย

3. รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย

           พบวา สถานประกอบการธรุกจิสวนใหญ (รอยละ 69.0)
เปนสวนบุคคลหรือหางหุนสวนที่ไมเปนนิติบุคคล  ท่ีมี   
รูปแบบเปนบริษัทจํากัด บริษัทจํากัด(มหาชน) มีประมาณ
รอยละ  24.3 สาํหรบัสถานประกอบการทีม่รีปูแบบการจดัตัง้ฯ 
เปนหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด และ   
รปูแบบอืน่  ๆ ไดแก สวนราชการ รฐัวสิาหกจิ สหกรณ มูลนิธิ 
สมาคม ฯลฯ มปีระมาณรอยละ 6.3 และ 0.4  ตามลาํดบั

แผนภูมิ ง รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตาม
                  รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ

4. รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ

           สําหรับรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจของสถาน-
ประกอบการธรุกจิฯ ในกรงุเทพมหานคร  พบวา  สวนใหญเปน
สํานักงานแหงเดียวสูงถึงรอยละ 93.3 ท่ีเปนสํานักงานสาขามี
ประมาณรอยละ 4.8 และสาํนกังานใหญมีเพียงรอยละ 1.9

แผนภูมิ จ จํานวนคนทํางานและลูกจางในสถานประกอบการ
                 ธุรกิจ จําแนกตามหมวดธุรกิจ

5. คนทํางานและลูกจางในสถานประกอบการธุรกิจ

          ในป 2548 มคีนทาํงานอยูในสถานประกอบการธรุกจิฯ 
ท่ีตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้นประมาณ 1,147,812 
คน ในจาํนวนนี้สวนใหญปฏิบัติงานอยูในธุรกิจการขายปลีก   
(ยกเวนยานยนตและรถจกัรยานยนต) รวมท้ังการซอมแซมของ
ใชสวนบคุคลและของใชในครวัเรอืน ประมาณ  306,028  คน  
หรอืรอยละ  26.7   รองลงมาเปนคนทาํงานทีป่ฏิบัติงานอยูใน
ธุรกิจการขายสง และการคาเพื่อคานายหนา (ยกเวนยานยนต
และรถจักรยานยนต) และธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
ประมาณรอยละ 19.1 และ 17.8 ตามลําดับ สําหรับธุรกิจใน
หมวดอื่น ๆ มีสัดสวนคนทํางานคอนขางต่ํา โดยแตละหมวดมี
สดัสวนต่าํกวารอยละ 10.0
            สาํหรบัการจางงานของสถานประกอบการธรุกจิ พบวา มี
ลกูจางทัง้สิน้ประมาณ 939,743 คน สวนใหญปฏบัิตงิานอยูใน
ธรุกจิการขายสง และการคาเพือ่คานายหนา (ยกเวนยานยนตและ
รถจกัรยานยนต) ประมาณ 208,449 คน หรือรอยละ 22.2   
รองลงมาเปนลูกจางที่ปฏิบัติงานอยูในธุรกิจการขายปลีก   
(ยกเวนยานยนตและรถจกัรยานยนต) รวมท้ังการซอมแซมของ
ใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือนและธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคาร มีสัดสวนประมาณรอยละ 21.6 และ 18.9 ตามลําดับ  
สําหรับกิจกรรมดานการวิจัยและการพัฒนา มีการจางงานใน   
สัดสวนต่ําท่ีสุดคือต่ํากวารอยละ 0.1

จํานวน (คน)

หมวด 50  การขาย การบํารุงรักษา และการซอมแซมยานยนต และรถจักรยานยนต
หมวด 51  การขายสงและการคาเพ่ือคานายหนา (ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต)
หมวด 52  การขายปลีก (ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต) รวมทั้งการซอมแซมฯ
หมวด 55 โรงแรมและภัตตาคาร
หมวด 70 กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย
หมวด 71-74, 92-93 การใหเชาเครื่องจักรและเคร่ืองอุปกรณโดยไมมีผูควบคุมฯ
                                 และกิจกรรมธุรกิจอื่นๆ

หมวด
ธุรกิจ
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แผนภูมิ ฉ รายรับ และมูลคาเพิ่มในการดําเนินกิจการ
                  จําแนกตามหมวดธุรกิจ

6. รายรับและมูลคาเพิ่มในการดําเนินกิจการ
          รายรับจากการประกอบธุรกิจฯ ในรอบป 2548 ของ
สถานประกอบการในกรุงเทพมหานครมีมูลคารวมทั้งสิ้น 
3,407,789.3 ลานบาท โดยรายรับสวนใหญมาจากการดาํเนนิ
ธรุกจิการขายสง และการคาเพือ่คานายหนา (ยกเวนยานยนตและ
รถจักรยานยนต) ประมาณรอยละ 50.8 รองลงมาคือสถาน-
ประกอบการทีป่ระกอบธรุกจิการขายปลกี (ยกเวนยานยนตและ
รถจักรยานยนต) รวมทั้งการซอมแซมของใชสวนบุคคลและ
ของใชในครัวเรือน และการขาย การบํารุงรักษา และการ   
ซอมแซมยานยนตและรถจักรยานยนต รวมท้ังการขายปลีก   
น้าํมนัเชือ้เพลงิรถยนต ประมาณรอยละ 18.3 และ 12.4 ตามลาํดบั  
สําหรับธุรกิจประเภทอื่น ๆ มีสัดสวนของรายรับคอนขางต่ํา 
กลาวคือธุรกิจแตละประเภทมีสัดสวนต่ํากวารอยละ 7.0
           สาํหรบัมลูคาเพิม่ท่ีไดจากธรุกจิประเภทตาง ๆ มมีลูคา
รวมทัง้สิน้ 638,132.3 ลานบาท โดยสวนใหญมาจากการดาํเนนิ
ธุรกิจการขายสง และการคาเพือ่คานายหนา (ยกเวนยานยนตและ
รถจกัรยานยนต) ประมาณรอยละ 35.5 รองลงมาประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย และการขายปลีก 
(ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต) รวมท้ังการซอมแซม
ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน ประมาณรอยละ 
19.8 และ 16.6  ธรุกจินอกเหนอืจากทีก่ลาวมาแลวมสีดัสวน
ของมูลคาเพิ่มในแตละหมวดคอนขางต่ําไมเกินรอยละ 9.0 
โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนา มีสัดสวนต่ํา
กวารอยละ 0.1

แผนภูมิ ช รายรับและมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการ
                  จําแนกตามหมวดธุรกิจ

7. รายรับ และมูลคาเพิ่มเฉล่ียตอสถานประกอบการ
            เมื่อพิจารณาตามหมวดธุรกิจ พบวา ธุรกิจการขายสง 
และการคาเพือ่คานายหนา (ยกเวนยานยนตและรถจกัรยานยนต)
มีรายรับและมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการมากที่สุด 
คือประมาณ 97.9 ลานบาท และ 12.8 ลานบาท ตามลําดับ   
รองลงมาคือสถานประกอบการที่ดําเนินกิจกรรมดานธุรกิจ
อื่นๆ มีรายรบัเฉลีย่ตอสถานประกอบการ ประมาณ 26.8 ลานบาท
และกิจกรรมดานคอมพิวเตอรและกิจกรรมที่เกี่ยวของ มีมูลคา
เพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการ ประมาณ 8.5 ลานบาท  ในขณะ
ท่ีกิจกรรมดานการบริการอื่นๆ มีรายรับและมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอ
สถานประกอบการนอยท่ีสดุ คือประมาณ 565,500 บาท และ 
300,600 บาท ตามลําดับ

หมวด 50 การขาย การบํารุงรักษา และการซอมแซมยานยนต และรถจักรยานยนต
หมวด 51 การขายสงและการคาเพ่ือคานายหนา (ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต)
หมวด 52  การขายปลีก (ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต) รวมทั้งการซอมแซมฯ
หมวด 55 โรงแรมและภัตตาคาร
หมวด 70 กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย
หมวด 71-74, 92-93 การใหเชาเครื่องจักรและเคร่ืองอุปกรณโดยไมมีผูควบคุมฯ
                                       และกิจกรรมธุรกิจอื่นๆ

จํานวนเงิน (ลานบาท)

หมวด 50  การขาย การบํารุงรักษา และการซอมแซมยานยนต และรถจักรยานยนต
หมวด 51  การขายสงและการคาเพื่อคานายหนา (ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต)
หมวด 52  การขายปลีก (ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต) รวมทั้งการซอมแซมฯ
หมวด 55  โรงแรมและภัตตาคาร
หมวด 70  กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย
หมวด 71 การใหเชาเคร่ืองจักรและเคร่ืองอุปกรณโดยไมมีผูควบคุมฯ
หมวด 72 กิจกรรมดานคอมพิวเตอร และกิจกรรมที่เก่ียวของ
หมวด 73 การวิจัยและการพัฒนา
หมวด 74 กิจกรรมดานธุรกิจอ่ืนๆ
หมวด 92 กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา
หมวด 93 กิจกรรมดานการบริการอ่ืนๆ

หมวด
ธุรกิจ

จํานวนเงิน (พันบาท)

50        51      52        55        70       71       72       73       74      92       93

หมวด
ธุรกิจ

รวม           50            51             52              55            70     71-74, 92-93

625,263.8
310,758.4203,155.6113,911.6

1,731,087.2

3,407,789.3

423,612.5

106,118.8 47,844.0 126,062.4 82,259.3226,846.549,001.3

638,132.3
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รายรับ มูลคาเพ่ิม

4,391.1
565.5

26,667.5

97,884.9

7,776.6 3,725.8
13,150.1 22,186.0

3,907.3

26,800.1
11,292.5

300.6
3,084.8

12,827.1

1,319.8 1,564.9
8,159.9
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3,301.1
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รายรับเฉลี่ยตอสถานประกอบการ มูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการ
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