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6. ทุนจดทะเบียน  

    ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ธุ ร กิ จ ฯ                     
ใ น ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  ที่ มี ทุ น จ ด ท ะ เ บี ย น                    
มีจํานวน 41,560 แห่ง หรือร้อยละ 16.9 ของจํานวน
สถานประกอบการทั้งสิ้น ในจํานวนนี้ ส่วนใหญ่หรือ           
ร้อยละ 84.9 มีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า  10 ล้านบาท 
และร้อยละ 12.6 มีทุนจดทะเบียน  10-99 ล้านบาท 
สําหรับสถานประกอบการที่ มีทุนจดทะเบียน
ต้ังแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไปมีเพียงร้อยละ 2.5 

แผนภูมิ 6  ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
               จําแนกตามทุนจดทะเบียน 

 

 

7. การร่วมลงทุนหรือถือหุน้  

การประกอบธุรกิจทางการค้าและธุรกิจ
ทางการบริการในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่หรือ
ร้อยละ 99.2 ไม่มีการร่วมลงทุนจากต่างประเทศ ส่วนที่
มีต่างประเทศร่วมลงทุนหรือถือหุ้นในกิจการมีเพียง  
ร้อยละ 0.8 ในจํานวนนี้ ร้อยละ 83.7 เป็นสถาน-

ประกอบการที่มี ต่างประเทศร่วมลงทุนโดยถือหุ้น       
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50% ที่เหลือร้อยละ 16.3 เป็น
สถานประกอบการที่มีต่างประเทศร่วมลงทุนโดยถือหุ้น
มากกว่า 50% 

แผนภูมิ 7 ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ  
              จําแนกตามการมีต่างประเทศร่วมลงทุน  
              หรือถือหุ้น 

 

 
 
         8. จํานวนคนทาํงาน  
 ในปี 2556 มีจํานวนคนทํางานใน
สถานประกอบการธุรกิจฯ ในกรุงเทพมหานคร 
ทั้ ง สิ้ น จํ านวน  1 . 5 ล้ านคน  เ ป็ นคนทํ า ง าน           
โดยไม่ได้รับค่าจ้าง/เงินเดือน จํานวน 311,913 คน หรือ
ร้ อยละ 20.7 และมี การจ้ า ง งานหรื อลู กจ้ า ง          
จํานวน 1.2 ล้านคนหรือร้อยละ 79.3 ในจํานวนนี้
เป็นลูกจ้างระดับปฏิบัติการจํานวน 1.1 ล้านคน หรือ 
ร้อยละ 90.0 และลูกจ้างระดับบริหารจัดการ  
จํานวน 120,346 คน หรือร้อยละ 10.0 

แผนภูมิ 8 จํานวนและร้อยละของคนทํางานในสถาน-
ประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตามสถานภาพ
การทํางาน 
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         น้อยกว่า 5 ปี        5-9 ปี               10-19 ปี             20-29 ป ี          30 ปีข้ึนไป 

       รวม       1-15 คน   16-25 คน  26-30 คน  31-50 คน   51-200 คน   >200 คน    

ขนาด



 

 

x

                เมื่อพิจารณาการจ้างงานตามขนาด
ของสถานประกอบการ พบว่า ร้อยละ 33.3 เป็น
ลูกจ้ า งที่ ป ฏิ บั ติ งานในสถานประกอบการที่ มี
คนทํางาน 1-15 คน รองลงมาเป็นลูกจ้างในสถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางานมากกว่า 200 คน ร้อยละ 31.3 
คนทํางาน 51-200 คน มีร้อยละ 17.9 ตามลําดับ 
สําหรับลูกจ้างในสถานประกอบการขนาดอื่น แต่ละขนาด
มีสัดส่วนของลูกจ้างตํ่ากว่า ร้อยละ 8.0 (ตาราง 1) 
 

ตาราง 1 จํานวนและร้อยละของคนทํางาน (รวมลูกจ้าง)  
และลูกจ้าง ในสถานประกอบการธุรกิจฯ 
จําแนกตาม ขนาดของสถานประกอบการ 

 

ขนาดของ 
สถานประกอบการ 

คนทํางาน          
(รวมลูกจ้าง) ลูกจ้าง 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

รวม 1,510,266 100.0 1,198,353 100.0

1-15 คน 706,841 46.8 398,470 33.3

16-25 คน 87,103 5.8 84,962 7.1

26-30 คน 32,881 2.2 32,439 2.7

31-50 คน 92,788 6.1 92,240 7.7

51-200 คน 214,971 14.2 214,654 17.9

มากกว่า 200 คน 375,682 24.9 375,588 31.3

    

 

 

 

 

 

 

 
 

                   เมื่อพิจารณาการจ้างงานตามหมวดย่อยธุรกิจ 
พบว่า มีลูกจ้างในธุรกิจการขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์  
และจักรยานยนต์) มากที่สุดจํานวน 302,617 คน หรือ
ร้อยละ 25.2 รองลงมาเป็นลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในธุรกิจ
ที่พักแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม มีจํานวน 
209,357 คน หรือร้อยละ 17.5 สําหรับลูกจ้างที่
ปฏิบัติงานในธุรกิจการขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์ 
และจักรยานยนต์) มีจํานวน 200,163 คน หรือ 
ร้อยละ 16.7 ที่เหลือปฏิบัติงานในธุรกิจนอกเหนือ 
จากที่กล่าวข้างต้น 

ตาราง 2 จํานวนคนทํางาน (รวมลูกจ้าง) และลูกจ้าง 
            ในสถานประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตาม 
            หมวดย่อยธุรกิจ 
 

หมวดย่อยธุรกิจ 
คนทํางาน       

(รวมลูกจ้าง) ลูกจ้าง 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
รวม 1,510,266 100.0  1,198,353 100.0

การขายส่ง และการขายปลีก 
การซ่อมยานยนต์และ
จักรยานยนต ์

114,500 7.6 97,122 8.1 

การขายสง่ (ยกเว้นยานยนต์
และจักรยานยนต์) 324,552 21.5 302,617 25.2 

การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์
และจักรยานยนต์) 

329,027 21.8 200,163 16.7 

ที่พักแรม การบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม 262,470 17.4 209,357 17.5 

ข้อมูลข่าวสารและ        
การสื่อสาร 30,496 2.0 30,137 2.5 

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 119,344 7.9 85,394 7.1 

กิจกรรมทางวิชาชีพ 
วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 

77,811 5.2 73,760 6.2 

กิจกรรมการบริหารและ 
การบริการสนับสนุน 

154,709 10.2 148,757 12.4 

ศิลปะความบันเทิง และ
นันทนาการ

14,995 1.0 10,341 0.9 

กิจกรรมการบริการอื่น ๆ 82,362 5.4 40,705 3.4 

 
 
 
 
 
 
 
 

              คนทํางาน  หมายถึง เจ้าของกิจการหรือหุน้ส่วนที่ทาํงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 
                          เงินเดือน และรวมลกูจ้างที่ทํางานในสถานประกอบการ 

             คนทํางาน หมายถึง เจ้าของกิจการหรือหุน้ส่วนที่ทาํงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 
                          เงินเดือน และรวมลกูจ้างที่ทํางานในสถานประกอบการ 
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       10. ค่

ประกอบการธ
รวมทั้งสิ้น 27
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   11. รายได้ จากการดํ าเนินงาน ค่ าใช้ จ่ าย           
ขั้นกลาง และมูลค่าเพิ่ม  

                     ในปี 2556 กรุงเทพมหานคร มีรายได้
จากการดําเนินงานธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการ
บริการ รวมทั้งสิ้นประมาณ 5.1 ล้านล้านบาท ค่าใช้จ่าย         
ขั้นกลางประมาณ 4.3 ล้านล้านบาท และมูลค่าเพิ่มรวม
ทั้งสิ้นประมาณ 790,983.6 ล้านบาท โดยมูลค่าเพิ่ม        
ต่อรายได้จากการดําเนินงานคิดเป็นร้อยละ 15.5 สําหรับ
รายได้จากการดําเนินงานเฉลี่ยต่อสถานประกอบการ         
มีมูลค่าประมาณ 20.8 ล้านบาท และรายได้จากการ
ดําเนินงานเฉลี่ยต่อคนทํางานมีมูลค่าประมาณ 3.4 ล้านบาท            
ส่วนมูลค่าเพิ่มเฉลี่ยต่อสถานประกอบการ และมูลค่าเพิ่ม
เฉลี่ยต่อคนทํางาน มีมูลค่าประมาณ 3.2 ล้านบาท 
และ 523,700 บาท ตามลําดับ 

 
 

                    เมื่อพิจารณาตามหมวดย่อยธุรกิจ 
พบว่า ธุรกิจการขายส ่ง (ยกเว ้นยานยนต ์ และ
จักรยานยนต์)  มีรายได้จากการดําเนินงานและ
มูลค่าเพิ่มสูงที่สุดประมาณ 2.4 ล้านล้านบาท และ 
248,456.0 ล้านบาท รองลงมาคือธุรกิจการขายส่งและ
ขายปลีกการซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์มี
รายได้จากการดําเนินงานประมาณ 1.1 ล้านล้านบาทและ
ธุรกิจการขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) 
มีมูลค่าเพิ่มประมาณ 129,487.7 ล้านบาท สําหรับธุรกิจ
เกี ่ยวก ับศิลปะความบัน เท ิง  และนันทนาการ      
มีรายได้จากการดําเนินงานและมูลค่ า เพิ่ ม ตํ่าที่สุด
คือ 8,668.5 ล้านบาทและ 4,028.4 ล้านบาท ตามลําดับ  

 

ตาราง 3  รายได้จากการดําเนินงาน และมูลค่าเพิ่มของสถานประกอบการธุรกิจฯ จําแนกตามหมวดย่อยธุรกิจ 

หมวดย่อยธุรกิจ 

รายได้จากการดําเนินงาน มูลค่าเพิ่ม มูลค่าเพิ่ม 
ต่อรายได้ฯ 
(ร้อยละ) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ต่อสถาน-
ประกอบการ 
(พันบาท) 

ต่อ
คนทํางาน 
(พันบาท) 

มูลค่า   
(ล้านบาท) 

ต่อสถาน-
ประกอบการ 
(พันบาท) 

ต่อ
คนทํางาน 
(พันบาท) 

รวม 5,113,988.1 20,832.9 3,386.2 790,983.6 3,222.2 523.7 15.5 

การขายส่ง และการขายปลีกการซ่อมแซม      
ยานยนต์และรถจักรยานยนต์  

1,052,129.1 62,530.0 9,188.9 96,134.9 5,713.5 839.6 9.1 

การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) 2,444,647.9 106,949.3 7,532.4 248,456.0 10,869.5 765.5 10.2 

การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) 833,567.3 9,301.9 2,533.4 129,487.7 1,445.0 393.5 15.5 

ที่พักแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 201,016.8 5,563.4 765.9 74,573.5 2,063.9 284.1 37.1 

ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร 71,388.4 68,183.7 2,340.9 21,864.4 20,882.9 717.0 30.6 

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 173,241.8 5,964.0 1,451.6 72,001.6 2,478.7 603.3 41.6 

กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค 144,730.0 23,164.2 1,860.0 47,708.7 7,635.8 613.1 33.0 

กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 159,805.9 24,491.3 1,032.9 81,495.6 12,489.7 526.8 51.0 

ศิลปะความบันเทิง และนันทนาการ 8,668.5 2,371.7 578.1 4,028.4 1,102.2 268.7 46.5 

กิจกรรมการบริการอื่น ๆ 24,792.6 739.5 301.0 15,232.8 454.4 184.9 61.4 

   
  




