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 ไปยังส่วนภูมิ
ป็นเส้นทางเ
ะหว่างจังหวัดใ
ป็นเส้นทางเ
ตชุมชนภายใน
โดยสารขนา
ะรถตู้หมวด 1 
ที่สําคัญ สรุปไ

กอบการ 
ก า ร ที่ ไ ด้ รั
ถโดยสารประจ
าตฯ และนํา

ที่ได้รับใบอนุญ
เป็นผู้ประกอบ
ราย (ร้อยล

246 ราย (ร้อ
สุด 34 ราย (ร

บทสรปุ

ส่งด้วยรถโดยส
ํารวจครั้งที่ 8
วมข้อมูลพ้ืนฐ
ะกอบการขน
ศ ใช้ประกอบก
้นฐานด้านก
กิจกรรมด้านก
เทศ รวมทั้งก
งชี้ วัด เพื่อก
ฐกิจและสัง
าคประชาชน

ส่งด้วยรถโดยส
นี้ เป็นข้อมูลข
ะกอบการขน
ารอยู่ในปี 25
อ 
ารขนส่งประ
พมหานคร 
ภายในจังหวัด
ดินรถโดยสาร
มิภาค 
เ ดินรถระหว
ในภูมิภาค 
เ ดินรถระหว
นจังหวัด 
ดเล็กที่ ว่ิงรับ
ทั่วประเทศ
ด้ดังนี้ 

บ ใ บ อ นุ ญ
จําทางในเส้นท
ารถไปวิ่งร่วม
ญาต ทั่วประเท
บการฯ อยู่ในภ
ละ 38.4) ภ
ยละ 31.7) แ
ร้อยละ 4.4)

ปสําหรับผู้บ

สาร
 ซึ่ง
ฐาน
นส่ง
การ
การ
การ
การ
การ
คม 
นใน

สาร
ของ
นส่ง
556 

ะจํา
เขต

รที่มี

ว่ าง

ว่าง

บส่ง

า ต
ทาง
กับ

ทศมี
ภาค
ภาค
และ

แ

ใ
ทั
6
ร
ห้
ส
คื
ส

แ
 
 

บริหาร 

แผนภูมิ 1 จํานว
ประก

2. รูปแบ
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รองลงมาเ
ประจําสําน
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ค่าตอบแท
ล้านบาท 
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ซ่อมรถ ปร
ซึ่ งไ ด้รับค
202,772 บ

 
แผนภูมิ 6 ค
 ต

            
 

 
 

7.  มู
 ก
ประกอบก
ทั้งสิ้น 22,
ประมาณ 
ประมาณ 
มูลค่าเพิ่มต

6,983.6

1,354.0

239.9 247.4

ค่าตอบแ
ค่าตอบแ

าตอบแทนแร
นปี 2556 พน
ด้วยรถโดยสาร
มทั้งสิ้น 6,98
มาณ 239,895
บแทนแรงงา
4,826.7 ล้า

ยต่อคนต่อปี
เป็นค่าตอบแ
นักงาน จํานว
9.4 หรือเฉลี่
ทนสําหรับเจ้า
หรือร้อยละ
บาท และสําห
ระมาณ 158
ค่าตอบแทน
บาท  

ค่าตอบแทนแรง
ต่อคนต่อปี จําแน
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ประจําสํานักงา

0

4,826.7

15

238.1
2

แทน (ล้านบาท)
แทนเฉลี่ยต่อคนต่อปี
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าหน้าที่อ่ืน ๆ
ะ 9.2 หรือเฉ
หรับช่างเครื่อ
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ด้รับค่าตอบแ
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ต่อทํางานมีปร

ตาราง 1 มูลค่าผ
ผู้ประก

8. ปัญห
ผู้ได้รั

โดยสารประจํ
ปัญหาในการป
ป้ายดําหรือรถ
ที่สุดร้อยละ 7
ปรับค่าโดยส
ซ่อมแซมและบ
สงูร้อยละ 36.5
26.9 ส่วนปัญ
การควบคุมพ
ปัญหาข้อจําก
ปัญหาอื่น ๆ ผ
ร้อยละ 20.0

ร

  มูลค่าผลผลิ
       เฉลี่ยต่อกิจ
       เฉลี่ยต่อรถ
       เฉลี่ยต่อคน
  ค่าใช้จ่ายขัน้
        เฉลี่ยต่อกิ
        เฉลี่ยตอ่ร
        เฉลี่ยต่อค
  มูลค่าเพิ่ม (
       เฉลี่ยต่อกิจ
       เฉลี่ยต่อรถ
       เฉลี่ยต่อคน

รับมูลค่าผลผ
28 ล้านบาท 
มีประมาณ 2

ประมาณ 780
รับมูลค่ า เ พิ
.81 ล้านบาท
ณ 0.86 ล้าน
ระมาณ 288,1

ผลผลิต ค่าใช้จา่
กอบการที่ได้รับใ

หาในการดําเนิ
รับใบอนุญาตป
จําทางร้อยละ
ประกอบการ โ
ถที่ผิดกฎหมา
2.5 รองลงมา
ารเองได้ร้อย
บํารุงรักษาเค
5 และปัญหาที
หาที่เกิดจากเ

พนักงานขับรถ
กัดของกฎคว
ผู้ประกอบกา

รายการข้อมูล 

ลติ (ล้านบาท) 
จการ  (ล้านบาท
ถโดยสารต่อคัน  
นทํางาน  (บาท) 
นกลาง  (ล้านบา
กจิการ  (ล้านบาท
รถโดยสารต่อคัน 
คนทํางาน  (บาท)
(ลา้นบาท) 
จการ  (ล้านบาท
ถโดยสารต่อคัน  
นทํางาน  (บาท) 

ผลิตเฉลี่ยต่อ
และมูลค่าผลิ

2.34 ล้านบาท
0,420 บาท 
พ่ิม เฉลี่ ย ต่อ กิ
ท และเฉลี่ยต่
นบาท ส่วนมูล
187 บาท  

ายขั้นกลาง และ
ใบอนุญาตประก

นนิกิจการ 
ประกอบการ
ะ 72.5 รายงา
โดยประสบปั
ายว่ิงซ้อนทับ
าคือ ปัญหากา
ยละ 58.4 ปั
ครื่องยนต์โดย
ที่จอดรถ การจ
เจ้าหน้าที่ของ
ถและพนักงา
วบคุม/ข้อกฎ
ารฯ ประสบปั

ท)     
(ล้านบาท)     

าท) 
ท)     
 (ลา้นบาท)    
) 

ท)     
(ล้านบาท)     

ช

อกิจการต่อปี
ลิตเฉลี่ยต่อรถ
ท และเฉลี่ย

กิจการต่อปี
ต่อรถโดยสาร
ลค่าเพิ่มเฉลี่ย

ะมูลค่าเพิ่มของ
กอบการขนส่งฯ

ขนส่งด้วยรถ
านว่าประสบ
ญหาการมีรถ
เส้นทางมาก
ารไม่สามารถ
ญหาจากค่า

ยสารที่มีราคา
จราจรร้อยละ
งรัฐ ปัญหาใน
านประจํารถ
ฎหมาย และ
ปัญหาไม่เกิน

ปี 2556 

22,718.81
29.28
2.34 

780,420
14,329.41

18.47
1.48

492,233
8,389.40

10.81
0.86

288,187
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แผนภูมิ 7 ร้
 ปั
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  =  มี
2 =  ไ
3 =  ค
4 =  ปั
5 =  ปั
6 =  ปั
7 =  ถ
8 =  อื

 
9. ค

 ผู้ไ
โดยสารจํ
ต้องการคว
ช่วยเหลือ
อันดับแรก
ว่ิงทับเส้นท
สภาพถนน
ผู้ประกอบ
ร้อยละ 23
 
 

 

ไม่มี
27.5 776 

ราย 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0
ร้อยล

ร้อยละของผู้ประ
ปญัหา จําแนกต

มีรถที่ผิดกฎหมายวิ
ไม่สามารถปรับค่าโ
ค่าซ่อมแซมและบํา
ปัญหาที่จอดรถ กา
ปัญหาจากเจ้าหน้า
ปัญหาในการควบค
ถูกจํากัดด้วยกฎคว
อื่น ๆ 

วามช่วยเหลื
ได้รับใบอนุญ
าทางทั่วประ
วามช่วยเหลือ
อที่ผู้ประกอบ
ก คือ การดําเ
ทางร้อยละ 4
นและสถานที
บการสามาร
3.1 ตามแผนภู

มี
72.5

72.5

58.4

36.5
2

1 2 3

ละ

ะกอบการขนส่งฯ
ตามสาเหตุของปั

ว่ิงทับซ้อนเส้นทาง 
โดยสารได้ 
ารุงรักษาเครื่องยนต
ารจราจร 
าที่ของรัฐ 
คุมพนักงานขับรถแ
วบคุม/ข้อกฎหมาย 

อที่ต้องการจ
ญาตประกอบก
ะเทศ ร้อยล
อจากรัฐ โดย
บการฯ ต้องก
เนินการอย่าง
9.8 รองลงมา

ที่จอดรถร้อยล
รถกําหนดค่า
ภูมิ 8 

26.9
15.3 15.0 11.4

4 5 6 7

ฯ ที่รายงานว่ามี
ญหา  

ต์โดยสารสูงมาก 

และพนักงานประจํา

ากรัฐ 
การขนส่งด้วย
ะ 63.8 ระบ
ยมาตรการคว
การมากที่สุด
งเด็ดขาดกับร
าคือการปรับป
ละ 31.7 และ
าโดยสารได้

4 9.1

8

มี  

ารถ 

ยรถ
บุว่า
วาม
ด 3 
รถที่
ปรุง
ะให้
เอง      

แ

 

ปัญหา 

แผนภูมิ 8 ร้อยล
ช่วยเ

            มาตร

   

1 =  ดํา
2 =  ป
3 =  ผูป้
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ไม่มี 
36.2 776
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ร้อยละ

ละของผู้ประกอบ
เหลือที่สําคญั 3 
รการความช่วยเ

าเนินการอย่างเด็ด
รับปรุงสภาพถนนแ
ประกอบการกําหน

มี
3.8

49.8

31.7

1 2

บการขนส่งฯ ที่ต
อันดับแรก จําแ
เหลือ  

ขาดกับรถที่ว่ิงทับเ
และสถานที่จอดรถ
นดราคาค่าโดยสารเ

23.1

3

ต้องการความ 
แนกตาม   

เส้นทาง 
 
เอง 

ควา
ช่วยเห

าม 
หลือ 




