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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 ปริมณฑล ซึง่ไดดาํเนนิการในป 2548 สรปุไดดังนี้

แผนภูมิ ก รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตาม
                 หมวดธุรกิจ

1.  จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามหมวดธุรกิจ

 ผลการสํารวจ พบวา ในป 2548 มีสถานประกอบการ
ธรุกจิฯ ท่ีตัง้อยูในเขตปรมิณฑลจาํนวนทัง้สิน้ 103,511 แหง
สวนใหญ  (รอยละ 46.5)  เปนสถานประกอบการที่ดําเนิน   
กิจการการขายปลีก  (ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต)
รวมท้ังการซอมแซมของใชสวนบคุคล และของใชในครวัเรอืน
รองลงมาเปนสถานประกอบการที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับ
โรงแรมและภัตตาคาร และกิจกรรมดานบริการอื่น ๆ มี   
สัดสวนประมาณรอยละ 15.7 และ 10.6 ตามลําดับ  
สวนสถานประกอบการที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับธุรกิจการ
ขายการบํารุงรักษาและการซอมแซมยานยนตและรถจักร
ยานยนตฯ และกิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย มีสัดสวน
ประมาณรอยละ 9.5 และ 8.6 ตามลําดับ หมวดธุรกิจอื่นๆ 
นอกเหนือจากที่กลาวขางตนแตละหมวดมีสัดสวนต่ํากวา
รอยละ  4.0

แผนภูมิ ข จํานวนสถานประกอบการ  จําแนกตามขนาด
                 ของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)

2. ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)

            เมื่อพิจารณาขนาดของสถานประกอบการซึ่ง   
วัดดวยจํานวนคนทํางาน พบวา สถานประกอบการที่ตั้งอยู
ในเขตปรมิณฑล สวนใหญเปนสถานประกอบการขนาดเลก็
ท่ีมีคนทํางาน 1-15 คน  จํานวน 101,712 แหง หรือรอยละ 
98.3 สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 16-25 คน มี
ประมาณ 764 แหงหรอืรอยละ 0.7 สาํหรบัสถานประกอบการ
ท่ีมีคนทํางาน 31-50 คน และ  51-200 คน มีประมาณ 412 
และ 359 แหง ตามลําดับ ในขณะที่สถานประกอบการ
ขนาดใหญ (คนทํางานมากกวา 200 คน)  มีเพียง 66 แหง
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หมวด 50 การขาย การบํารุงรักษาและการซอมแซมยานยนต และรถจักรยานยนตฯ

หมวด 51 การขายสงและการคาเพ่ือคานายหนา (ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต)

หมวด 52 การขายปลีก (ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต) รวมทั้งการซอมแซมฯ

หมวด 55 โรงแรมและภัตตาคาร

หมวด 70 กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย

หมวด 71-74, 92 การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณโดยไมผูควบคุมฯ

หมวด 93 กิจกรรมดานบริการอื่น ๆ 
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แผนภูมิ ค รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตาม
                  รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย

3. รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย

           พบวา สถานประกอบการธรุกจิสวนใหญ (รอยละ 89.8)
เปนสวนบุคคลหรือหางหุนสวนที่ไม เปนนิติ บุคคลที่มี   
รูปแบบเปนบริษัทจํากัด บริษัทจํากัด(มหาชน) มีประมาณ
รอยละ  8.2 สาํหรบัสถานประกอบการทีม่รีปูแบบการจดัตัง้ฯ 
เปนหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด และ   
รปูแบบอืน่  ๆ ไดแก สวนราชการ รฐัวสิาหกจิ สหกรณ มูลนิธิ 
สมาคม ฯลฯ มปีระมาณรอยละ 1.8 และ 0.2  ตามลาํดบั

แผนภูมิ ง รอยละของสถานประกอบการ  จําแนกตาม
                  รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ

4. รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ

          สําหรับรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจของสถาน-
ประกอบการธรุกจิฯ ในเขตปรมิณฑล  พบวา  สวนใหญเปน
สํานักงานแหงเดียวสูงถึงรอยละ 97.4 ท่ีเปนสํานักงานสาขามี
ประมาณรอยละ 1.9 และสาํนกังานใหญมีเพียงรอยละ 0.7

แผนภูมิ จ จํานวนคนทํางานและลูกจางในสถานประกอบการ
                 ธุรกิจ จําแนกตามหมวดธุรกิจ

5. คนทํางานและลูกจางในสถานประกอบการธุรกิจ

          ในป 2548 มคีนทาํงานอยูในสถานประกอบการธรุกจิฯ 
ท่ีตั้งอยูในปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้นประมาณ 412,309 คน ใน
จาํนวนนี้สวนใหญปฏบัิตงิานอยูในธรุกจิการขายปลกี (ยกเวน
ยานยนตและรถจกัรยานยนต) รวมท้ังการซอมแซมของใชสวน
บุคคลและของใชในครวัเรอืน ประมาณ  157,643  คน  หรอื
รอยละ  38.2   รองลงมาเปนคนทาํงานทีป่ฏิบัติงานอยูในธุรกิจ
โรงแรมและภัตตาคารและการขายการบํารุงรักษาและการ
ซอมแซมยานยนต รวมท้ังการขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต 
ประมาณรอยละ 17.7 และ 12.0 ตามลําดับ สําหรับธุรกิจใน
หมวดอื่นๆ มีสัดสวนคนทํางานคอนขางต่ํา โดยแตละหมวดมี
สดัสวนต่าํกวารอยละ 9.0
          สาํหรบัการจางงานในธรุกจิ แตละประเภท พบวา มลีกูจาง
ปฏิบัติงานอยูในธุรกิจการขายปลีก (ยกเวนยานยนตและ   
รถจักรยานยนต) รวมท้ังการซอมแซมของใชสวนบุคคล
และของใชในครัวเรือน ประมาณ 57,098 คน หรือรอยละ 
24.7 รองลงมาเปนลูกจางที่ปฏิบัติงานอยูในธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคารและการขาย  การบํารุงรักษาและการซอมแซม  
ยานยนตรวมท้ังการขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต มีสัดสวน
ประมาณรอยละ 17.6  และ 16.2 ตามลําดับ  สําหรับกิจกรรม
ดานคอมพิวเตอรและกิจกรรมที่เกี่ยวของมีการจางงานใน  
สัดสวนต่ําท่ีสุด เพียงรอยละ  0.2

จํานวน (คน)

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

หมวด
ธุรกิจ

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

หมายเหตุ : คนทํางาน หมายถึง เจาของ หุนสวน คนทํางานไมไดรับคาจาง
                   เงินเดือน และลูกจาง
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แผนภูมิ ฉ รายรับ และมูลคาเพิ่มในการดําเนินกิจการ
                  จําแนกตามหมวดธุรกิจ

6. รายรับและมูลคาเพิ่มในการดําเนินกิจการ

 รายรับจากการประกอบธุรกิจฯ ในรอบป 2548 ของ
สถานประกอบการในปริมณฑลมีมูลคารวมทัง้สิน้ 417,579.1 
ลานบาท โดยรายรับสวนใหญมาจากการดาํเนินธุรกิจการขาย
ปลกี (ยกเวนยานยนต และรถจกัรยานยนต)รวมท้ังการซอมแซม
ของใชสวนบคุคลและของใชในครวัเรอืน ประมาณรอยละ 32.3
รองลงมาคือสถานประกอบการที่ประกอบการธุรกิจการขาย 
การบํารุงรักษาและการซอมแซมยานยนตและรถจักรยานยนต
รวมท้ังการขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต ประมาณรอยละ 
29.9 และ 23.9 ตามลําดับ  สําหรับธุรกิจประเภทอื่น ๆ มี   
สัดสวนของรายรับคอนขางต่ํา กลาวคือธุรกิจแตละประเภทมี
สัดสวนต่ํากวารอยละ 5.0
              สาํหรบัมลูคาเพิม่ท่ีไดจากธรุกจิประเภทตาง ๆ มมีลูคา
รวมทัง้สิน้ 103,740.2 ลานบาท โดยสวนใหญมาจากการดาํเนนิ
ธุรกิจการขายปลกี (ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต รวมท้ัง
การซอมแซมของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน 
ประมาณรอยละ 36.9 รองลงมาประกอบธุรกิจการขายการ
บํารงุรกัษาและการซอมแซมยานยนต รวมทัง้การขายปลกีน้าํมนั
เช้ือเพลงิรถยนต ประมาณรอยละ 19.3 ธรุกจินอกเหนอืจากที่
กลาวมาแลวมีสัดสวนของมูลคาเพิ่มในแตละหมวดคอนขาง
ต่ําไมเกินรอยละ 14.0 โดยเฉพาะกิจกรรมดานคอมพิวเตอร
และกิจกรรมที่เกี่ยวของ มีสัดสวนต่ําท่ีสุดเพียงรอยละ 0.5

แผนภูมิ ช รายรับและมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการ
                  จําแนกตามหมวดธุรกิจ

7. รายรับ และมูลคาเพิ่มเฉล่ียตอสถานประกอบการ

เมื่อพิจารณาตามหมวดธุรกิจ พบวา ธุรกิจการขายสง 
และการคาเพือ่คานายหนา (ยกเวนยานยนตและรถจกัรยานยนต)
มีรายรับและมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการมากที่สุด 
คือประมาณ 24.6 ลานบาท และ 3.5 ลานบาท ตามลําดับ   
รองลงมาคือสถานประกอบการที่ดําเนินธุรกิจการขาย   
การบํารุงรักษาและซอมแซมยานยนตและรถจักรยานยนต มี
รายรบัเฉลีย่ตอสถานประกอบการ ประมาณ 12.6 ลานบาท และ
กิจกรรมดานคอมพิวเตอรและกิจกรรมที่เกี่ยวของ มีมูลคาเพิ่ม
เฉลี่ยตอสถานประกอบการ ประมาณ 2.6 ลานบาท  ในขณะที่
กิจกรรมดานการบริการอื่นๆ มีรายรับและมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอ
สถานประกอบการนอยท่ีสดุ คือประมาณ 440,800 บาท และ 
260,900 บาท ตามลําดับ

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

134,792.2
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รายรับ มูลคาเพิ่ม
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รายรับเฉลี่ยตอสถานประกอบการ มูลคาเพ่ิมเฉลี่ยตอสถานประกอบการ
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