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สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทําโครงการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการเปนประจําทุก 2 ป โดย
เกบ็รวบรวมขอมลูพืน้ฐานเกีย่วกบัการประกอบธรุกจิทางการคาและธรุกจิทางการบรกิาร เพือ่เปนประโยชนสาํหรบัภาครฐัในการ
กาํหนดนโยบายทางเศรษฐกจิของประเทศ และสาํหรบัภาคเอกชนใชประกอบการวางแผนการลงทนุ การสาํรวจนีเ้ปนการสาํรวจ
ครัง้ท่ี 22 โดยคุมรวมสถานประกอบการธรุกจิฯ ท่ีมคีนทาํงานตัง้แต  1 คนขึน้ไป ท่ีดาํเนนิกจิการเกีย่วกบัการขายสง ขายปลีก              
โรงแรมและภัตตาคาร กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย  กิจกรรมนันทนาการ และการบริการอื่นๆ  ซึ่งตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา เขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาลเฉพาะที่มีรูปแบบการบริหารงานเปนองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)                   
ท่ัวประเทศ

สาํหรบัสรปุขอมลูเบือ้งตนการสาํรวจธรุกจิทางการคาและธรุกจิทางการบรกิาร พ.ศ. 2549 นี ้ เปนผลการดาํเนนิการเกบ็             
รวบรวมขอมลูของสถานประกอบการธรุกจิทีต่ัง้อยูใน ภาคกลาง ซึง่ไดดาํเนนิการในป 2548 สรปุไดดังนี้

แผนภูมิ ก รอยละของสถานประกอบการ  จาํแนกตาม
                 หมวดธุรกิจ

1.  จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามหมวดธุรกิจ

           ผลการสาํรวจ พบวา ในป 2548 มสีถานประกอบการธรุกจิฯ 
ท่ีตัง้อยูในภาคกลางจาํนวนทัง้สิน้  215,320 แหง สวนใหญ 
(รอยละ 50.9)  เปนสถานประกอบการทีด่าํเนนิกจิการการขายปลกี 
(ยกเวนยานยนตและรถจกัรยานยนต) รวมทัง้การซอมแซมของใช
สวนบุคคลและของใชในครัวเรือนรองลงมาเปนสถาน-
ประกอบการที่ ดําเนินกิ จการ เกี่ ย วกับโรงแรมและ
ภตัตาคาร ประมาณรอยละ 16.6 สวนสถานประกอบการที่
ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการขาย การบํารุงรักษาและการ
ซอมแซมยานยนตและรถจักรยานยนต รวมท้ังการขาย
ปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต และกจิกรรมดานการบรกิาร
อืน่ๆ มสีดัสวนประมาณรอยละ 13.1 และ 8.8 ตามลาํดบั
สําหรับกิจกรรมดานอสังหาริมทรัพยและธุรกิจการขายสง
และการคาเพือ่นายหนา (ยกเวนยานยนตและรถจกัรยานยนต)
มสีดัสวนประมาณรอยละ 3.0 และ 2.8 ตามลาํดบั

แผนภูมิ ข จํานวนสถานประกอบการ  จําแนกตามขนาด
                 ของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)

2. ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)

            เมื่อพิจารณาขนาดของสถานประกอบการฯ พบวา 
สถานประกอบการที่ตั้งอยูในภาคกลาง สวนใหญเปน  
สถานประกอบการขนาดเล็กที่มีคนทํางาน 1-15 คน  
จาํนวน 212,652 แหงหรอืรอยละ 98.8 รองลงมาเปนสถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 16-25 คน มปีระมาณ 1,350 แหง
หรือรอยละ 0.6 สาํหรับสถานประกอบการที่มีคนทาํงาน 
51-200 คน และ 31-50 คน มีประมาณ 520 และ 461 แหง 
ตามลําดับ  ในขณะที่สถานประกอบการขนาดใหญ   
(คนทํางานมากกวา 200 คน)  มเีพยีง 99 แหง
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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 71-72,74,92 การใหเชาเคร่ืองจักรและเคร่ืองอุปกรณโดยไมมีผูควบคุมฯ

หมวด 93 กิจกรรมดานบริการอ่ืน ๆ 
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แผนภูมิ ค รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตาม
                  รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย

3.รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย

       พบวา สถานประกอบการธุรกิจสวนใหญ (รอยละ 89.4) 
เปนสวนบุคคลหรือหางหุนสวนที่ไมเปนนิติบุคคลที่มีรูปแบบ
เปนบริษัทจํากัด บริษัทจํากัด(มหาชน) มีประมาณรอยละ 5.3 
สาํหรบัสถานประกอบการทีม่รีปูแบบการจดัตัง้ฯเปนหางหุนสวน
สามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด และรูปแบบอื่นๆ ไดแก 
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ มูลนิธิ สมาคม ฯลฯ มี   
สดัสวนใกลเคยีงกนั คือประมาณรอยละ 2.7 และ  2.6  ตามลาํดบั

แผนภูมิ ง รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตาม
                  รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ

4. รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ
              สาํหรบัรปูแบบการจดัตัง้ทางเศรษฐกจิของสถานประกอบการ
ธรุกจิฯ ในภาคกลาง  พบวา สวนใหญเปนสํานักงานแหงเดียว   
สูงถึงรอยละ 96.7 ท่ีเปนสํานักงานใหญมีประมาณรอยละ 1.8 
และสํานักงานสาขาประมาณรอยละ 1.5

แผนภูมิ จ จํานวนคนทํางานและลูกจางในสถานประกอบการ
                 ธุรกิจ จําแนกตามหมวดธุรกิจ

5. คนทํางานและลูกจางในสถานประกอบการธุรกิจ

ในป 2548 มคีนทาํงานอยูในสถานประกอบการธรุกจิฯ 
ท่ีตั้งอยูในภาคกลาง จํานวนทั้งสิ้นประมาณ 729,877 คน  
ในจํานวนนี้สวนใหญปฏิบัติงานอยูในธุรกิจการขายปลีก  
(ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต) รวมท้ังการซอมแซม
ของใชสวนบคุคลและของใชในครวัเรอืน ประมาณ  276,603  คน  
หรือรอยละ  37.9   รองลงมาเปนคนทํางานที่ปฏิบัติงานอยูใน
ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารและการขายการบํารุงรักษาและ
การซอมแซมยานยนต รวมท้ังการขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง  
รถยนต ประมาณรอยละ 24.5 และ 15.6  ตามลําดับ สําหรับ
ธุรกิจในหมวดอื่นๆ มีสัดสวนคนทํางานคอนขางต่ําโดย  
แตละหมวดมีสัดสวนต่ํากวารอยละ 7.0
           สําหรับการจางงานในธุรกิจแตละประเภท พบวา 
มีลูกจางปฏิบัติงานอยูในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารมาก
ที่สุดประมาณ 106,418 คน หรือรอยละ 28.9 รองลงมา
เปนลูกจางที่ปฏิบัติงานอยูในธุรกิจการขายปลีก (ยกเวน
ยานยนตและรถจักรยานยนต) รวมทั้งการซอมแซมฯ และ
การขายการบํารุงรักษา และการซอมแซมยานยนตรวมทั้ง
การขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต มีสัดสวนประมาณ
รอยละ 22.8  และ 20.0 ตามลําดับ สําหรับกิจกรรมดาน
คอมพิวเตอรและกิจกรรมที่เกี่ยวของมีการจางงานใน  
สัดสวนต่ําที่สุด เพียงรอยละ  0.1

จํานวน (คน)

89.4%
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สวนบุคคล หางหุนสวนที่ไมเปนนิติบุคคล หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด

บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด  (มหาชน) สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ และอ่ืนๆ
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1.5%
1.8%

สํานักงานแหงเดียว
สํานักงานใหญ
สํานักงานสาขา

หมวด 50  การขาย การบํารุงรักษา และการซอมแซมยานยนต และรถจักรยานยนต
หมวด 51  การขายสงและการคาเพ่ือคานายหนา (ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต)
หมวด 52  การขายปลีก (ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต) รวมท้ังการซอมแซมฯ
หมวด 55 โรงแรมและภัตตาคาร
หมวด 70 กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย
หมวด 71-72, 74, 92-93 การใหเชาเครื่องจักรและเคร่ืองอุปกรณโดยไมมีผูควบคุมฯ
                                      และกิจกรรมธุรกิจอื่นๆ
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หมายเหตุ : คนทํางาน หมายถึง เจาของ หุนสวน คนทํางานไมไดรับคาจาง
                   เงินเดือน และลูกจาง
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แผนภูมิ ฉ รายรับ และมูลคาเพิ่มในการดําเนินกิจการ
                  จําแนกตามหมวดธุรกิจ

6. รายรับและมูลคาเพิ่มในการดําเนินกิจการ
           รายรับจากการประกอบธุรกิจฯ ในรอบป 2548 ของ
สถานประกอบการในภาคกลางมีมูลคารวมทั้งสิ้น 688,136.2 
ลานบาท โดยรายรับสวนใหญมาจากการดําเนินธุรกิจการขาย 
การบํารุงรักษา และการซอมแซมยานยนตรวมท้ังการขายปลีก
น้าํมนัเชือ้เพลงิรถยนต และธรุกจิการขายปลกี (ยกเวนยานยนต
และรถจักรยานยนต) รวมท้ังการซอมแซมของใชสวนบุคคล
และของใชในครัวเรือน มีสัดสวนประมาณรอยละ 35.0 และ 
32.4 ตามลําดับ สําหรับธุรกิจประเภทอื่น ๆ มีสัดสวนของราย
รับคอนขางต่ํา กลาวคือธุรกิจแตละประเภทมีสัดสวนต่ํากวา
รอยละ 15.0
      สําหรับมูลคาเพิ่มท่ีไดจากธุรกิจประเภทตางๆ มีมูลคา
รวมท้ังสิ้น 157,577.9 ลานบาท โดยสวนใหญมาจากการ
ดําเนินธุรกิจการขายปลกี (ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต) 
รวมท้ังการซอมแซมของใชสวนบุคคลและของใชใน   
ครัวเรือน ประมาณรอยละ 39.9 รองลงมาประกอบธุรกิจการ
ขายการบํารุงรักษาและการซอมแซมยานยนต รวมท้ังการขาย
ปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต  ประมาณรอยละ 21.6  ธรุกจินอก
เหนอืจากทีก่ลาวมาแลวมสีดัสวนของมูลคาเพิ่มในแตละหมวด
คอนขางต่ําไมเกินรอยละ 14.0 โดยเฉพาะกิจกรรมดาน
คอมพิวเตอรและกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ มีสัดสวนต่ําท่ีสุดเพียง
รอยละ 0.2

แผนภูมิ ช รายรับและมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการ
                  จําแนกตามหมวดธุรกิจ

7. รายรับ และมูลคาเพิ่มเฉล่ียตอสถานประกอบการ
เมื่อพิจารณาตามหมวดธุรกิจ พบวา ธุรกิจการขายสง 

และการคาเพือ่คานายหนา (ยกเวนยานยนตและรถจกัรยานยนต)  
มีรายรับและมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการมากที่สุดคือ  
ประมาณ 16.4 ลานบาท  และ 2.3 ลานบาท ตามลําดับ รองลงมา
คือกิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย มรีายรบัและมลูคาเพิม่เฉลีย่ตอ
สถานประกอบการ ประมาณ 9.4 ลานบาท และ 2.0 ลานบาท 
ตามลาํดบั สาํหรบัธรุกจิการขาย การบํารงุรกัษาและการซอมแซม
ยานยนต และรถจักรยานยนตรวมท้ังการขายปลีกน้ํามันเชื้อ
เพลงิรถยนต มรีายรบัและมลูคาเพิม่เฉลีย่ตอสถานประกอบการ
ประมาณ 8.6  ลานบาท และ 1.2 ลานบาท  ตามลําดับ ในขณะ
ท่ีกิจกรรมดานการบริการอื่นๆ มีรายรับเฉลี่ยตอสถาน-
ประกอบการนอยท่ีสุด ประมาณ 442,900 บาท สวนธุรกิจการ
ใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณโดยไมมีผูควบคุมฯ มี  
มูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการนอยท่ีสุดคือประมาณ 
238,000 บาท

222,680.6

20,839.161,096.645,659.2
96,994.3

688,136.2

240,866.4

62,922.1

21,889.9 13,265.2 12,089.013,410.2
34,001.5

157,577.9

0

200,000

400,000

600,000

800,000

รายรับ มูลคาเพิ่ม

หมวด 50 การขาย การบํารุงรักษา และการซอมแซมยานยนต และรถจักรยานยนต
หมวด 51 การขายสงและการคาเพ่ือคานายหนา (ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต)
หมวด 52  การขายปลีก (ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต) รวมท้ังการซอมแซมฯ
หมวด 55 โรงแรมและภัตตาคาร
หมวด 70 กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย
หมวด 71-72, 74, 92-93 การใหเชาเครื่องจักรและเคร่ืองอุปกรณโดยไมมีผูควบคุมฯ
                                       และกิจกรรมธุรกิจอื่นๆ

จํานวนเงิน (ลานบาท)

570.6

8,559.9

16,375.9

2,031.6 1,274.9

9,408.2

1,726.7 1,700.1 1,029.9 442.91,208.3
2,264.1

574.1 611.2
2,042.7

238.0 905.6 877.5 653.1 284.0
0

5,000

10,000

15,000

20,000

รายรับเฉลี่ยตอสถานประกอบการ มูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการ

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 74 กิจกรรมดานธุรกิจอ่ืนๆ
หมวด 92 กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา
หมวด 93 กิจกรรมดานการบริการอ่ืนๆ

หมวด
ธุรกิจ

จํานวนเงิน (พันบาท)

50          51       52        55         70        71        72         74        92        93

หมวด
ธุรกิจ

รวม           50            51             52              55            70   71-72,74, 92-93
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