
สํา
ประจําทาง
ได้ดําเนินก
เกี่ยวกับกา
รถโดยสา
พิจารณา
สาธารณูป
ขนส่ง และ
ระบบฐาน
เตือนภัยท
ภาคเอกชน
ด้านการขน

ข้อ
ประจําทาง
ผู้ประกอบ
ดําเนินกิจ
หมวด 1 - 

ด้วยรถโดย
เมือง และ

จุดเริ่มต้นจ

หรือคาบเกี

หมู่บ้าน ห ื

ผู้โดยสารร
ผล
 

1. จํา
 ผู้
โดยสารปร
ที่ได้รับใบอ
ราย เป็นผู้
8,751 ราย
7,616 ราย
17.0) และ
(ร้อยละ 16

 

ารวจการประ
ง พ.ศ. 2557
การทุก 5 ปี 
ารดําเนินกิจก
รประจําทาง
การจัดวาง

ปโภคต่างๆ  เ
ะการสร้างงาน
นข้อมูลและเค
ทางเศรษฐกิจ
นและภาคปร
นส่ง 
อมูลการประ
งที่นําเสนอใน
บการรถร่วมข
จการอยู่ในปี 
4 คือ 
หมวด 1 เป็

ยสารภายในเข
เส้นทางต่อเนื่
หมวด 2 เป็

จากกรุงเทพฯ
หมวด 3 เป็

ก่ียวระหว่างจัง
หมวด 4 เป็

รือเขตชุมชนภ
ไม่รวมรถโ

รอบเมือง และ
ลการสํารวจที

านวนผู้ประก
ประกอบการ
ระจําทางโดยน
อนุญาตฯ ทั่วป
ผู้ประกอบการ
ย (ร้อยละ 27
ย (ร้อยละ 23
ะภาคเหนือมี
6.0) 

            
            

ะกอบการขน
7 นับเป็นการส
เพื่อเก็บรวบร
ารของผู้ประก
งทั่วประเทศ
โครงสร้ าง พื
เพ่ือสนับสนุน
นของประเทศ 
ครื่องชี้วัด เพื่อ
จและสังคม 
ระชาชนในกา

ะกอบการขนส
นรายงานฉบับ
ขนส่งผู้โดยสา
2556 ในเส้

ป็นเส้นทางกา
ขตกรุงเทพมห
นองภายในจังห
ป็นเส้นทางเดิ
 ไปยังส่วนภูมิ
ป็นเส้นทางเดนิ
ังหวัดในภูมิภา
ป็นเส้นทางเดิน
ภายในจังหวัด
โดยสารขนา
ะรถตู้หมวด 1
ที่สําคัญ สรุปไ

กอบการ 
รรถร่วม ประก
นํารถไปวิ่งร่วม
ประเทศมีจําน
รรถร่วมในภา
7.1) ภาคตะว
.6) ภาคใต้ 5,

มีจํานวน น้อย

          
            บ

ส่งด้วยรถโดย
สํารวจครั้งที่ 
รวมข้อมูลพ้ืน
กอบการขนส่ง
ศ ใช้ประกอบ
พ้ืนฐานด้าน
นกิจกรรมด้าน
รวมทั้งการพั

อการวางแผน
ตลอดจนส่ง
ารพัฒนากิจก

ส่งด้วยรถโดย
บนี้ เป็นข้อมูล
ารประจําทาง
ส้นทางการเดิ

รขนส่งประจํ
านคร เขตเทศ
หวัด 
ดินรถโดยสา
มิภาค 
นรถระหว่างจัง
าค 
นรถระหว่างอํ
ด 
าดเล็กที่ ว่ิ งรั
 ทั่วประเทศ
ได้ดังนี้ 

กอบกิจการเดิ
มกับผู้ประกอบ
นวนทั้งสิ้น 32
าคกลางมาก
วันออกเฉียงเ
,478 ราย (ร้อ
ยที่สุด 5,164

บทสรุปสําหรั

ยสาร
8 ซึ่ง
นฐาน
งด้วย
บการ
นการ
นการ
พัฒนา
นและ
เสริม
กรรม

ยสาร
ลของ
งที่ยัง
ดินรถ

าทาง
ศบาล 

ารที่มี

งหวัด 

ําเภอ 

รับส่ง

ดินรถ
บการ
2,274 
กที่สุด 
เหนือ
อยละ 
4 ราย 

 
แ

 

ข
2
รู
บ
1
จํ

แ
 

 

รบัผู้บริหาร
  

แผนภูมิ 1 จํานว
จําแน

2. รูปแบ
การดํ

ขนส่งด้วยรถโ
2556 นั้น ส่ว
รูปแบบส่วนบุ
บุคคล รองลง
1.6 ห้างหุ้นส
จาํกัดร้อยละ 0

แผนภูมิ 2 จํานว
             จําแน

ภาคเหนือ 
5,164 ราย 
(16.0 %) 

ภาคใต้ 
5,478 ราย 
(17.0 %) 

ภาคกลาง 
8,751 ราย
(27.1 %) 

ส่วนบุคคล 
98.2 % 

วนและร้อยละขอ
นกตามภาค 

 

บบการจดัต้ังต
ดําเนินกิจการ
โดยสารประจ
นใหญ่หรือร้อ
คคลหรือห้าง
มาจัดต้ังในรูป
ส่วนสามัญนิติ
0.2 

วนและร้อยละขอ
นกตามรูปแบบกา

32,274 
ราย 

องผู้ประกอบกา

ตามกฎหมาย
ของผู้ประกอ
จําทาง ทั่วป
อยละ 98.2 ด
งหุ้นส่วนสามัญ
ปแบบบริษัท
ติบุคคลหรือ

องผู้ประกอบกา
ารจัดตั้งตามกฎห

กรุงเทพ
5,265 
 

ภาคตะ
 7,616

ทั่
32

ห้างหุ้นส่วนจํากั
0.2 % 

บ ิ

รรถร่วม

 

ย 
อบการรถร่วม
ระเทศ ในปี
ดําเนินการใน
ญที่ไม่เป็นนิติ
จํากัดร้อยละ
ห้างหุ้นส่วน

รรถร่วม
หมาย 

 

 

 

พมหานคร 
ราย (16.3 %) 

วันออกเฉียงเหนือ
 ราย (23.6 %) 

ทั่วประเทศ 
2,274 ราย 

กัด 

ริษัทจํากัด 
1.6 % 
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3. ข

 เมื
โดยสารที่
พบว่า ผู้ป
หรือจํ าน
ผู้ประกอบ
หรือร้อยล
มีจํานวน 6
ที่มีรถโดยส
คิดเป็นร้อย
 
แผนภูมิ 3 จ
 ร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
4. จํา

 ใน
กิจการขอ
41,636 คั
คัน และเป็น
 ห
พบว่า กรุง
13,337 คัน
ภาคตะวันอ
จํานวน 5,
น้อยที่สุดเพ
 
 
 
 
 
 

จํานวนผู้ประก

30,339

9

1 คัน 2 คัน

นาดของกิจก
มื่อจําแนกขน
มีอยู่ในกิจก

ประกอบการร
วน  30 ,33

บการท่ีมีรถโด
ะ 2.8 ผู้ประก
604 รายหรือ
สารมากกว่า 
ยละ 1.3 

จํานวนผูป้ระกอ
รถโดยสาร ที่ใชใ้

านวนรถโดยส
นปี 2556 มีร
องผู้ประกอบก
ัน ในจํานวนน
นรถไม่ปรับ อา
ากพิจารณาจ
งเทพมหานคร
น รองลงมาคื
ออกเฉียงเหนื
656 คัน และ
พียง 5,237 คั

อบการ (ราย) 

902 604

น 3 - 5 คัน

การ 
นาดกิจการ 
ารเป็นเกณฑ
รถร่วม ส่วนใ
9 ราย  มี รถ
ดยสาร 2 คัน 
กอบการที่มีร
ร้อยละ 1.9 ส
5 คัน ขึ้นไปมี

บการรถร่วม จํา
ในการประกอบกิ

สาร 
รถโดยสารที่ใ
การรถร่วมทั่
นี้เป็นรถปรับอ
กาศจํานวน 3
จํานวนรถโดย
รมีรถโดยสารจ
อภาคกลางมีจ

นือมีจํานวน 8
ะภาคเหนือมี
คัน 

429

มากกว่า 5 คัน

โดยใช้จํานว
ฑ์ในการพิจา
ใหญ่ร้อยละ
ถโดยสาร  1
จํานวน 902
ถโดยสาร 3-5
ส่วนผู้ประกอบ
มีจํานวน 429

าแนกตามจํานวน
กจิการ  

ใช้ในการประ
ัวประเทศจํา
อากาศจํานวน 9
31,692 คัน 
ยสารเป็นราย
จํานวนมากที่ส
จํานวน 9,36
,045 คัน ภาค
รถโดยสารจํา

วนรถ
ารณา 
94.0 

1  คัน 
2 ราย
5 คัน
บการ
9 ราย 

น  

ะกอบ
านวน 
9,944 

ยภาค 
สุดถึง 
1 คัน 
คใต้มี
านวน

แ

ผู้
ทั
กิ
ไ
ร
พ
2
พ
เ
1

แ

58
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จํานวนพนักงาน (

แผนภูมิ 4 จํานว

5. จํานว
 จํ า น

ผู้ประกอบกา
ทั่วประเทศมีจ
กิจการหรือผู้
ไม่ได้รับค่าจ้าง
รถโดยสาร 5
พนักงานที่เป็
2,867 คนหรื
พนักงานซ่อม
จ้าหน้าที่ อ่ืน

1,429 คนหรือ
 

แผนภูมิ 5 จํานว

ภาคเหนือ 
5,237 คัน 

ภาคใต ้
   5,656 คัน

ภาคกลาง 
9,361 คัน 

พนั
ทั้

8,463

2,867

(คน)

วนรถโดยสารปร
 

 

วนพนักงาน 
น ว น ค น ทํ า
ารรถร่วมขน
จํานวน 58,4
บริหารและพ
งด้วย ในจําน
3,244 คนห

ปนเจ้าหน้าที่
รือร้อยละ 4.
รถ 923 คนห
 ๆ เช่น นาย
อร้อยละ 2.4 

วนพนักงาน จําแ
 
 

นักงาน 
ทัง้สิ้น 

เจ้าหน้าที่ 
ประจําสํานักงา

53,244

92

ระจําทาง จําแนก

า ง า น ใ น กิ
นส่งโดยสาร
63 คน ซึ่งรว
พนักงานที่ปฏิ
นวนนี้เป็นเจ้าห
หรือร้อยละ 9
ประจําสํานัก
9 ที่เป็นช่าง
หรือร้อยละ 1
ยตรวจ นายท

แนกตามประเภท

 
 
 
 

ภาคตะวัน
8,

กรุงเทพม
13,337 คั

ทั่ว
41

าน 
เจ้าหน้าที่ 
ประจํารถ 

ช่า
เคร่ือง

23 1,429

กตามภาค  

จ ก า ร ข อ ง
รประจําทาง
วมทั้งเจ้าของ
ฏิบัติงานโดย
หน้าที่ประจํา
91.1 สําหรับ
กงานมีเพียง
เครื่องยนต์/
1.6 และเป็น
ท่า ผู้จัดคิวมี

ทของพนักงาน 

 

นออกเฉียงเหนือ 
045 คัน 

มหานคร 
คัน 

วประเทศ 
,636 คัน 

าง 
ยนต์ฯ 

เจ้าหน้าที่ 
อื่นๆ 
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6. ค่าตอ

ใน
ขนส่งด้วย
แรงงานรว
ต่อปีประม
เป็นค่าตอ
ประมาณ 5
เฉลี่ยต่อคน
ค่าตอบแท
จํานวน 39
ต่อคนต่อปี
พนักงานซ่
2.2 ซึ่งได้
140,513 
จํานวน 17
คนต่อปี 12

 
แผนภูมิ 6 ค
              ข

 
 
 
7.  มู

 ก
ในปี 2556
บาท เป็นค
บาท และ
โดยมีสัดส่ว
ร้อยละ 50
 
 

5,869.5

392.6

บแทนแรงงา
นปี 2556 พนั
ยรถโดยสารป
วมทั้งสิ้น 5,86
มาณ 100,39
อบแทนแรงงา
5,174.6 ล้าน
นต่อปีประมา
ทนแรงงานสําห
92.6 ล้านบาท
ปี 136,935 บ
อมรถ ประมา
้รับค่าตอบแ
บาท ค่าตอบ

72.6 ล้านบาท
20,785 บาท 

ค่าตอบแทนแรง
ของพนักงาน  

 

ลค่าผลผลิต ค่
ารดําเนินกิจ
6 มีมูลค่าผลผ
ค่าใช้จ่ายขั้นก
เป็นมูลค่าเพ่ิ
วนของมูลค่า

0.9 

รวม เจ้าหน้าที่
ประจําสํานักง

5,174.6

12

าน 
นักงานที่ปฏิบั
ประจําทางไ
69.5 ล้านบาท
96 บาท ส่วน
านสําหรับเจ้
นบาท คิดเป็น
าณ 97,186 บ
หรับเจ้าหน้าที
ท คิดเป็นร้อย
าท และสําหรั
าณ 129.7 ล้า
ทนเฉลี่ยต่อค
บแทนสําหรั
ท หรือร้อยละ

งาน จําแนกตาม

    

 

คา่ใช้จ่ายขั้นกล
การของผู้ปร
ผลิตรวมทั้งสิ้
กลางประมาณ
พ่ิมประมาณ 1
เพิ่มต่อมูลค่า

ที่ 
งาน 

เจ้าหน้าที่ 
ประจํารถ เคร่ือ

29.7 172.6

ัติงานเกี่ยวกับ
ด้รับค่าตอบ
ท หรือเฉลี่ยต
นใหญ่มากกว่า
าหน้าที่ประจ
ร้อยละ 88.2
บาท รองลงมา
ที่ประจําสํานัก
ยละ 6.7 หรือ
รับช่างเครื่องย
านบาทหรือร้อ
คนต่อปีประ
ับเจ้าหน้าที่อื
ะ 2.9 หรือเฉลี

มประเภท 

               

 
 

 

ลาง และมูลค่าเ
ระกอบการรถ
้น 29,634.7
ณ 14,550.9
15,083.8 ล้าน
าผลผลิตประ

ช่าง 
องยนต์ฯ 

เจ้าหน้าที่ 
อื่นๆ 

บการ
แทน

ต่อคน
าครึ่ง
จํารถ 
 หรือ
าเป็น
กงาน 
เฉลี่ย
ยนต์/
อยละ 
มาณ 
อ่ืน ๆ 
ลี่ยต่อ

 
 

เพิ่ม 
ถร่วม 
ล้าน
ล้าน

นบาท 
มาณ

ส
9
(
ค

ป
(
ต

ต

ป
ก
ป
ปั
ซ้
ซ
สู
2
พ
ปั
ผู้

 
สําหรับมูลค่า
918,223 บา
คัน) มีประม
คนทํางานประ

สําห
ประมาณ 467
คัน) ประมาณ
ต่อทํางานมีปร

ตาราง 1 มูลค่าผ
ผู้ประก

8. ปัญห
ผู้ประ

ประจําทางร้อ
การประกอบก
ปรับค่าโดยส
ปัญหาการมี
ซ้อนทับเส้นทา
ซ่อมแซมและบ
สูงร้อยละ 40.
26.7 ส่วนปัญ
พนักงานประจ
ปัญหาข้อจํากัด
ผูป้ระกอบการ

ร

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

ผลผลิตเฉล่ีย
ท และมูลค่า
าณ 711,760
ะมาณ 506,89
รับมูลค่ า เ พิ

7,369 ล้านบา
ณ 362,281 
ระมาณ 257,0

ผลผลิต ค่าใช้จา่
กอบการรถร่วมข

หาในการดําเนิ
ะกอบการรถ
ยละ 70.0 รา
การ โดยประ
สารเองได้ร้อ
รถป้ายดําห
างมากที่สุดรอ้
บํารุงรักษาเค
4 ปัญหาการจ

ญหาในการคว
จํารถ ปัญหาที
ัดของกฎควบ
รฯ ประสบปัญ

รายการข้อมูล 

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

ต่อกิจการต่อ
าผลิตเฉลี่ยต่
0 บาท 
97 บาท 
พ่ิม เฉลี่ ย ต่อ กิ
าท และเฉลี่ยต
บาท ส่วนมูล

007 บาท  

ายขั้นกลาง และ
ขนส่งด้วยโดยสา

นนิกิจการ 
ร่วมขนส่งด้ว
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