
 

  สรุปผลขอมูลเบื้องตน 
 

 
 
 

สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทําสํารวจการ
ประกอบการขนสงดวยรถโดยสารประจําทาง เพื่อ
เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของ
ผูประกอบการรถรวม ไดแก รูปแบบการจัดตั้งตาม
กฎหมาย รายรับ-คาใชจายในการดําเนินกิจการ 
จํานวนพนักงานที่ปฏิบัติงาน  และคาตอบแทน
แรงงาน ประเภทและมูลคาสินทรัพย เปนตน ซ่ึงใน
การสํารวจไดสุมตัวอยางจากสถานประกอบการ   
รถรวมขนสงดวยรถโดยสารประจําทางทั่วประเทศ 
ในเสนทางการเดินรถหมวด 1 - 4 คือ 

หมวด  1 เสนทางการขนสงประจําทาง   
ดวยรถโดยสารภายในเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล 
เมือง และเสนทางตอเนื่องภายในจังหวัด 

หมวด  2  เสนทาง เดินรถโดยสารที่ มี
จุดเริ่มตนจากกรุงเทพฯ ไปยังสวนภูมิภาค 

หมวด 3 เสนทางเดินรถระหวางจังหวัด 
หรือคาบเกี่ยวระหวางจังหวัดในภูมิภาค 

หมวด  4 เสนทางเดินรถระหวางอําเภอ 
หมูบาน หรือเขตชุมชนภายในจังหวัด 

ในการสํารวจ มีสถานประกอบการขนสง
ดังกลาวขางตนตกเปนตัวอยางจํานวน 22,851 ราย 
และไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือน 
มิ.ย. - ก.ค. 2552  สรุปผลการสํารวจสําคัญ ไดดังนี ้

1) จํานวนผูประกอบการ 
ในป  2 5 5 1  มี ผู ป ระกอบการรถร วม         

ทั่วประเทศ จํานวนทั้งส้ิน 33,580 ราย หากพิจารณา

ผูประกอบการเปนรายภาค พบวา มีผูประกอบการ
อยูในภาคกลางมากที่ สุดคือมีทั้งส้ิน  9,747 ราย   
(รอยละ 29.0) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9,374 ราย 
(รอยละ 27.9) ภาคเหนือ 5,657 ราย (รอยละ 16.9) 
และที่อยูในภาคใตมี  4,893 ราย  (รอยละ  14.6) 
กรุงเทพมหานครมีนอยที่ สุดจํานวน  3,909 ราย  
(รอยละ 11.6) (แผนภูมิ 1) 

 
 

 แผนภูมิ 1  จํานวนและรอยละของผูประกอบการรถรวม 

 
                  จําแนกตามภาค

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(16.9 %)
(27.9 %)

(11.6 %)

33,580 
ราย 

5,657 ราย

9,747 ราย
(29.0 %) 

9,374 ราย

4,893 ราย
(14.6 %) 

3,909 ราย 

2) รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย 
การดําเนินกิจการของผูประกอบการรถรวม

ทั่วประเทศ ในป 2551 นั้น สวนใหญหรือรอยละ 
99.0 ดําเนินการในรูปแบบสวนบุคคลหรือหาง
หุนสวนสามัญไมจดทะเบียน รองลงมาเปนบริษัท
จํากัด รอยละ 0.9 หางหุนสวนสามัญนิติบุคคลหรือ
หางหุนสวนจํากัดรอยละ 0.1 (แผนภูมิ 2) 

กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต

 การสํารวจการประกอบการขนสงดวยรถโดยสารประจําทาง พ.ศ. 2552 
 (ผูประกอบการรถรวม)
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แผนภูมิ 4  จํานวนรถโดยสารและรถโดยสารเฉลี่ยตอกิจการ 
                  จําแนกตามภาค  

แผนภูมิ 3  จํานวนและรอยละของผูประกอบการรถรวม จําแนก  
                 ตามจํานวนรถโดยสารทีใ่ชในการประกอบกิจการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) ขนาดของกิจการ 
เมื่อจําแนกกิจการของผูประกอบการรถรวม 

ตามขนาดโดยใชจํานวนรถโดยสารที่มีอยูในกิจการ
เปนเกณฑในการพิจารณา พบวา ผูประกอบการรถ
รวมสวนใหญคือ 31,590 ราย (รอยละ 94.1) มีรถ
โดยสาร 1 คัน  ผูประกอบการที่มีรถโดยสาร 2 คัน  
มีจํ านวน  1 ,116 รายหรือรอยละ  3 .3  สําหรับ
ผูประกอบการที่มีรถโดยสาร 3 - 5 คัน มีจํานวน 573 
รายหรือรอยละ  1.7 สวนผูประกอบการที่มีรถ
โดยสารมากกวา 5 คันขึ้นไป มีประมาณ 301 ราย
หรือคิดเปนรอยละ 0.9 (แผนภูมิ 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 แผนภูมิ 2  จํานวนและรอยละของผูประกอบการรถรวม จําแนก 4) จํานวนรถโดยสาร 
                    ตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย ในป  2551 ในการประกอบกิจการของ

ผูประกอบการรถรวมทั่วประเทศ  มีรถโดยสาร
จํานวนทั้งส้ิน 40,743 คัน หรือเฉลี่ย 1.2 คันตอกิจการ 
ในจํานวนนี้เปนรถปรับอากาศจํานวน 4,779 คัน และ
เปนรถไมปรับอากาศ จํานวน 35,964 คัน 

 
 ( 0.9 %)

 
( 0.1 %)

สวนบุคคล หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด

 33,580 ราย 

 33,234 ราย  (99.0 %) 

295 ราย 51 ราย 

หากพิจารณาจํานวนรถโดยสารเปนรายภาค 
พบวา ภาคกลางมีรถโดยสารจํานวนมากที่สุดถึง 
10,303 คัน รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
จํานวน 9,845 คัน กรุงเทพมหานครมีจํานวน 9,685 
คัน ภาคเหนือมีจํานวน 5,838 คัน และภาคใตมีรถ
โดยสารจํานวนนอยที่สุดเพียง 5,072 คัน (แผนภูมิ 4) 
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จํานวนรถ (คัน) เฉลี่ยตอกิจการ 

 
5) จํานวนพนักงาน 

ในป 2551 การประกอบการขนสงดวยรถ
โดยสารประจําทางของผูประกอบการรถรวม ทั่ว
ประเทศ มีพนักงานซึ่งรวมทั้งที่ปฎิบัติงานโดยไมได
รับคาจางดวยมีจํานวน 59,552 คน สวนใหญเปน
เจาหนาที่ประจํารถ 55,698 คนหรือรอยละ 93.5 ใน 
 

ท่ัว 
ประเทศ 

กลาง เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต

 
(0.9 %)

 
(1.7%)

  (3.3 %)

 1 คัน  2 คัน  3 - 5 คัน มากกวา 5 คัน

 33,580 ราย 

573 ราย 
301 ราย 1,116 ราย 

31,590 ราย (94.1 %) 

  

 กรุงเทพ
มหานคร 

ภาค 



 3

1,0801,208
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รวม เจาหนาท่ี 
ประจําสํานักงาน 

เจาหนาท่ี 
ประจํารถ 

ชาง 
เครื่องยนตฯ 

เจาหนาท่ี 
อ่ืนๆ 

จํานวนพนักงาน (คน) เฉลี่ยตอกิจการ

99.0114.6
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จํานวนเจาหนาที่ประจํารถนี้ เปนคนขับรถรอยละ 
69.8 และเปนพนักงานติดรถรอยละ 23.7 สําหรับ
พนักงานที่ เปนเจาหนาที่ประจําสํานักงานมีอยู    
รอยละ 2.6 เปนชางเครื่องยนต/พนักงานซอมรถ 
รอยละ 2.1 และเปนเจาหนาที่อ่ืนๆ เชน นายตรวจ 
นายทา ผูจัดคิว ฯลฯ รอยละ 1.8 (แผนภูมิ 5) 

 

คาตอบแทนแรงงาน (ลานบาท)
คาตอบแทนแรงงานเฉลี่ยตอคนตอป (พันบาท)

200

 แผนภูมิ 5  จํานวนพนักงานและพนักงานเฉลี่ยตอกิจการ  
                   จําแนกตามประเภทของพนักงาน  

 

 
105,398 บาท คาตอบแทนสําหรับชางเครื่องยนต/
พนักงานซอมรถ  ประมาณ  114.6 ลานบาท  หรือ   
รอยละ 2.5 ซ่ึงไดรับคาตอบแทนเฉลี่ยตอคนตอป
ประมาณ 94,869 บาท และสําหรับเจาหนาที่ อ่ืนๆ 
จํานวน 99.0 ลานบาทหรือรอยละ 2.1 หรือเฉลี่ย     
ตอคนตอป 91,632 บาท (แผนภูมิ 6) 
 

แผนภูมิ 6  คาตอบแทนแรงงานและคาตอบแทนแรงงานเฉลี่ย   
                  ตอคนตอป จําแนกตามประเภทของพนักงาน   

 คาตอบแทน (ลานบาท)

 
 

รวม เจาหนาท่ี 
ประจําสํานักงาน 

เจาหนาท่ี 
ประจํารถ 

ชาง 
เครื่องยนตฯ 

เจาหนาท่ี 
อ่ืนๆ 

 
 
 
 
6) คาตอบแทนแรงงาน 

 ในป 2551 พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การขนสงดวยรถโดยสารประจําทางได รับคา     
ตอบแทนแรงงานรวมทั้งส้ิน 4,654.3 ลานบาท หรือ
เฉล่ียตอคนตอปประมาณ 78,155 บาท สวนใหญ
มากกวาครึ่ ง เปนค าตอบแทนแรงงานสําหรับ
เจาหนาที่ประจํารถ ประมาณ 4,275.6 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 91.9 หรือเฉลี่ยตอคนตอปประมาณ 
76,765 บาท  รองลงมาเปนคาตอบแทนแรงงาน
สําหรับเจาหนาที่ประจําสํานักงาน จํานวน 165.1 
ลานบาทหรือรอยละ 3.5 หรือเฉลี่ยตอคนตอปสูงสุด  

 
 
 
 

7)  มูลคาผลผลิต  คาใชจายขั้นกลาง  และ
มูลคาเพิ่ม 

ในการดําเนินกิจการของผูประกอบการรถรวม
ในป 2551 มีมูลคาผลผลิตรวมทั้งสิ้น 26,875.1 
ลานบาท เปนคาใชจายขั้นกลางประมาณ 14,815.5 
ลานบาท  และมีมูลคา เพิ่มประมาณ  12,059.6     
ลานบาท โดยมีสัดสวนของมูลคาเพิ่มตอมูลคา
ผลผลิตประมาณรอยละ 44.9 

สําหรับมูลคาผลผลิตเฉลี่ยตอกิจการตอป
ประมาณ 800,329.5 บาท และมูลคาผลิตเฉลี่ยตอ
รถโดยสาร (คัน) และเฉลี่ยตอคนทํางานประมาณ
659,624.1 บาท และ 451,287.4 บาท ตามลําดับ 

  

เฉลี่ย/คน/ป (พันบาท)



 4

 
สําหรับมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอกิจการตอป และ

เฉล่ียตอรถโดยสาร (คัน) มีประมาณ 359,128.6 บาท 
และ 295,990.5 บาท ตามลําดับ สวนมูลคาเพิ่มเฉลี่ย
ตอคนทํางานประมาณ 202,504.3 บาท 

 
8)  เปรียบเทียบการดําเนินกิจการขนสงโดยสาร

ประจําทางของผูประกอบการ 
เ มื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ผลก า รสํ า ร ว จ ก า ร

ประกอบการขนสงดวยรถโดยสารประจําทาง พ.ศ. 
2552 กับชวงที่ผานมา เปนขอมูลของการดําเนิน
กิจการในรอบป 2551 เทียบกับป 2546 – 2547 
พบวา จํานวนผูประกอบการมีจํานวนเพิ่มขึ้นรอยละ 
3.7 จํานวนรถโดยสารทั้งส้ินลดลงรอยละ 0.8 และ
จํานวนเที่ยววิ่งลดลงรอยละ 4.0 

ในดานการจางงาน พบวา จํานวนพนักงาน
ลดลงรอยละ 13.4 สงผลใหจํานวนพนักงานเฉลี่ยตอ
กิจการลดลงรอยละ 14.3 (จาก 2.1 คนเปน 1.8 คน)  

ในดานการดําเนินกิจการ พบวา มูลคาผลผลิต
ในชวง 5 ป ที่ผานมา เพิ่มขึ้นรอยละ 27.6 ในขณะที่
คาใชจายขั้นกลางซึ่งเปนคาใชจายที่ผันแปรตาม
ภาวะเศรษฐกิจ เพิ่มขึ้นรอยละ 42.0 ซ่ึงเนื่องมาจาก
ราคาน้ํามันที่สูงขึ้น คาใชจายเกี่ยวกับการดูแลรักษา
รถยนตโดยสารสูงขึ้น  และไมสามารถปรับคา
โดยสารได 

 
9) ปญหาในการดําเนินกิจการ 

ผูประกอบการรถรวมในทุกๆ  ภาคกวา   
รอยละ  80 .6  รายงานวาประสบปญหาในการ
ประกอบกิจการ 
 
 

 
สําหรับปญหาที่ประสบนั้น ผูประกอบการ     

ทั่วประเทศ รอยละ 68.8 ระบุวาเปนปญหาจากการ
ที่มีรถปายดําหรือรถอื่นมาวิ่งทับเสนทางมากที่สุด 
รองลงมาคือปญหาจากการไมสามารถปรับราคาคา
โดยสารคิดเปนรอยละ 49.0   ปญหาจากตนทุนการ
ดําเนินกิจการสูงเกินไป เชน คาซอมแซมและคา
บํารุงรักษาเครื่องยนตโดยสารสูงมาก รอยละ 39.5
สําหรับปญหาการจราจรและปญหาที่จอดรถ    
รอยละ 24.8  สวนปญหาอื่น เชน ปญหาในการ
ควบคุมพนักงานขับรถและพนักงานประจํารถ 
ป ญห า ข อ ก ฎหม า ย แ ละ เ จ า หน า ที่ ข อ ง รั ฐ  
ผูประกอบการรถรวมเห็นวาเปนปญหาประมาณ
รอยละ 6.2 – 10.5 

 
10) ความชวยเหลือท่ีตองการจากรัฐ 

ผูประกอบการรถรวมทั่วประเทศ รอยละ 
80.2 ระบุวาตองการความชวยเหลือจากรัฐ หาก
พิจารณาเปนรายภาค พบวา ผูประกอบการในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตองการความชวยเหลือมี
สัดสวนคอนขางสูงกวาภาคอื่น คือมีถึงรอยละ 
85.0  กรุงเทพมหานครและภาคใตผูประกอบการ     
ตองการความชวยเหลือมีประมาณรอยละ 83.5 
และ 82.1 ตามลําดับ ในขณะที่ภาคเหนือและกลาง 
มีประมาณรอยละ 79.1 และ 74.2  

  

สําหรับความชวยเหลือที่ผูประกอบการ 
สวนใหญตองการใหรัฐดําเนินการกับรถที่วิ่งทับ
เสนทางเปนอันดับแรก ซ่ึงสอดคลองกับปญหาที่
ผูประกอบการสวนใหญเห็นวาเปนปญหาที่สําคัญ
ที่สุด สวนมาตรการอื่นที่ตองการรองลงมา ไดแก 
ปรับปรุงสภาพถนนและสถานที่จอดรถ  ผอนปรนให
ประกอบการกําหนดคาโดยสารเองภายใตกฎระเบียบ     
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ของภาครัฐ   และให เงินอุดหนุนชวยเหลือแก
ผูประกอบการขนสงกรณีการลดหยอนคาโดยสาร
แกบุคคลตางๆ   นอกจากนั้นตองการใหรัฐชวยเหลือ
ในเรื่องตางๆ  เชน ลดภาษีน้ํามัน กาซและควรมี
สถานีบริการใหมากขึ้น   ปรับเพิ่มคาโดยสาร 

จัดสถานที่ที่สะดวกตอการเสียภาษีรถยนต  และ
ควรใหผูประกอบการรถรวมมีสวนรวม ในการ
เสนอความคิดเห็นในเรื่องการปรับปรุงเสนทาง
เดินรถโดยสาร  

 

ขอมูลท่ีสําคัญของผูประกอบการขนสงดวยรถโดยสารประจําทาง  ป 2546-47  และป 2551 

รายการขอมูลที่สาํคัญ ป 2546 - 47 1/ ป 2551 2/ รอยละของ 
การเปลี่ยนแปลง 

  จํานวนผูประกอบการ / สถานประกอบการ (แหง) 32,388 33,580 3.7  
     

  จํานวนรถโดยสารทั้งสิ้น  (คัน)      41,072 40,743 -0.8  
       เฉลี่ยตอกิจการ  (คัน)                       1.3  1.2        -7.7  
     

  จํานวนเที่ยวว่ิง (เที่ยว)               211,845 203,400        -4.0  
       เฉลี่ยตอรถโดยสารตอคัน   (เที่ยว)                              5.2                      5.0  -3.8  
     

  จํานวนพนักงาน (คน)                 68,778  59,552        -13.4  
       เฉลี่ยตอกิจการ  (คน) 2.1 1.8        -14.3  
     

  คาตอบแทนแรงงาน (ลานบาท)               4,675.4             4,654.3 -0.5  
       เฉลี่ยตอคนตอป  (บาท) 67,977.8 78,155.0 15.0  
     

  มูลคาผลผลิต (ลานบาท)              21,060.2             26,875.1  27.6  
       เฉลี่ยตอกิจการ  (พันบาท)     650.2           800.3 23.1  
       เฉลี่ยตอรถโดยสารตอคัน  (พันบาท)                    512.8               659.6  28.6  
       เฉลี่ยตอคนทาํงาน  (พันบาท) 306.2 451.3        47.4  
     

    คาใชจายขั้นกลาง  (ลานบาท)              10,434.1             14,815.5  42.0  
        เฉลี่ยตอกิจการ  (พันบาท)                  322.2             441.2  36.9  
        เฉลี่ยตอรถโดยสารตอคัน  (พันบาท)                      254.0               363.6  43.1  
        เฉลี่ยตอคนทํางาน  (พันบาท) 151.7 248.8        64.0  
     

  มูลคาเพิ่ม (ลานบาท)              10,626.1             12,059.6  13.5  
       เฉลี่ยตอกิจการ  (พันบาท)                    328.1              359.1 9.4  
       เฉลี่ยตอรถโดยสารตอคัน  (พันบาท)                       258.7                  296.0  14.4  
       เฉลี่ยตอคนทาํงาน  (พันบาท) 154.5 202.5        31.1  

 
หมายดเหตุ  : 1/     ป  2546  ทําการสํารวจเฉพาะรถหมวด 2 – 4   และในป  2547  ทําการสํารวจเฉพาะรถหมวด 1   

  
                 2/     ป  2551  ทําการสํารวจรถหมวด 1 – 4    

P
 


	 ( จำนวนผู้ประกอบการ / สถานประกอบการ (แห่ง)
	 ( จำนวนรถโดยสารทั้งสิ้น  (คัน)     

