
                                               สรุปข้อมูลเบื้องต้น 

               การสํารวจธุรกจิทางการคา้และธรุกิจทางการบรกิาร พ.ศ. 2553 กรุงเทพมหานคร 
 

 
 

 สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทําการสํารวจ
ธุ ร กิ จ ท า ง ก า ร ค้ า แ ล ะ ธุ ร กิ จ ท า ง ก า รบ ริ ก า ร          
ทุก 2 ปี มาอย่างต่อเนื่องวัตถุประสงค์ เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ สําหรับภาครัฐใช้
ในการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ 
และภาคเอกชน ใช้ประกอบการวางแผนการลงทุน            
ใ น ก า ร สํ า ร ว จ นี้ คุ้ ม ร ว ม ส ถ า นป ร ะ ก อบก า ร          
ธุรกิจทั่ วประเทศ  ที่ ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการ         
ขายส่ง ขายปลีก โรงแรมและภัตตาคาร กิจกรรม 
ด้านอสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมนันทนาการ และ            
การบริการอื่น ๆ  

                     จําแนกตามหมวดธุรกิจ   

         

 

 สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลดําเนินการ
ในช่ วง เดือนพฤษภาคม–สิ งหาคม  2553 และ          
ข้อมูลสถิติที่นําเสนอในรายงานฉบับนี้เป็นผลการ
ดําเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา (1 มกราคม –          
31  ธันวาคม  2552 )  ของสถานประกอบการ          
ธุ รกิ จทางการค้ าและ ธุรกิจทางการบริการใน 
กรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้ 

  

 
    

1. จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตาม
หมวดธุรกิจ 

   จากการสุ่มตัวอย่างและการประมาณ
ค่าทางสถิติ พบว่า มีสถานประกอบการธุรกิจที่ต้ังอยู่
ในกรุงเทพมหานคร จํานวนประมาณ 241,528 แห่ง            
ในจํานวนนี้ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 41.0 ประกอบธุรกิจ
การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์) 
รวมทั้งการซ่อมแซมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้          
ในครัวเรือน รองลงมาประกอบธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคาร  และกิจกรรม ด้านการบริการอื่น  ๆ 
ประมาณร้อยละ 15.2 และร้อยละ 11.1 ตามลําดับ 
ธุรกิจการขายส่งและการค้าเพื่อค่านายหน้า (ยกเว้น
ยานยนต์และรถจักรยานยนต์) และกิจกรรมด้าน
อสังหาริมทรัพย์ มีสัดส่วนใกล้เคียงกันประมาณ          
ร้อยละ 8.9 และ 8.8 ตามลําดับ สําหรับธุรกิจ
น อ ก เ ห นื อ จ า ก ที่ ก ล่ า ว ข้ า ง ต้ น แ ต่ ล ะ ห ม ว ด          
มีสัดส่วนตํ่ากว่าร้อยละ 8.0 ของจํานวนสถาน-
ประกอบการธุรกิจทั้งสิ้น 

 

  

                  

ตาราง 1 จํานวนและร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจ 

หมวดธุรกิจ จํานวน ร้อยละ 

รวม 241,528 100.0 

การขาย การบํารุงรักษาและการซอ่มแซม      
ยานยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งการขาย
ปลีกนํ้ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ 

 

17,786 

 

7.4 

การขายส่ง และการค้าเพ่ือค่านายหน้า                
ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์ 21,502 8.9 

การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์)
รวมทั้งการซ่อมแซมของใช้ส่วนบุคคลและของ
ใช้ในครัวเรือน 

 
99,068 

 
41.0 

โรงแรมและภตัตาคาร 36,735 15.2 

กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ 21,186 8.8 

การให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์โดยไม่มี  
ผู้ควบคุม การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของ
ใช้ในครัวเรือน 2,111 0.9 

กิจกรรมด้านคอมพิวเตอร์และกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 1,515 0.6 

การวิจัยและพัฒนา 23 - 

กิจกรรมด้านธุรกิจอื่น ๆ 9,904 4.1 

กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรมและการกีฬา 4,763 2.0 

กิจกรรมด้านการบริการอื่นๆ 26,935 11.1 

หมายเหตุ : - ไม่มีข้อมูลหรือข้อมูลมีค่าเป็น  0 หรือมีข้อมูลจํานวนเล็กน้อย 

2. ขนาดของสถานประกอบการ               
   ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น

กรุ ง เ ทพมหานคร  ส่ ว น ใหญ่ เ ป็ น สถ าน -
ประกอบการที่มีคนทํางาน 1-15 คน จํานวน 
229,911 แห่ง  หรือร้อยละ  95.2 สถาน -
ประกอบการที่มีคนทํางานมากกว่า 15 คน            
มีเพียงร้อยละ 4.8 หรือมีจํานวน 11,617 แห่ง 
ในจํานวนนี้เป็นสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 
16-25 คน 5,065 แห่ง สถานประกอบการที่มี
คนทํางาน 31-50 คน 51-200 คน และ 26-30 คน 
มีประมาณ 2,506 แห่ง 2,219 แห่ง และ  
1,320 แห่ง ตามลําดับ ส่วนสถานประกอบการ 
ที่มีคนทํางานมากกว่า 200 คน มีจํานวนเพียง 
507 แห่ง เท่านั้น 
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               1 -15 คน 

               16 คนขึ้นไป 
ส่วนบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

นิติบุคคล  
ห้างหุ้นส่วน 

จํากัด 

บริษัทจํากัด 
 บริษัทจํากัด 

(มหาชน) 

   ส่วนราชการ 
   รัฐวิสาหกิจ 
   สหกรณ ์

   และอ่ืน ๆ 

 

43.8

73.3

58.0

83.696.4 97.8
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แผนภูมิ 1 จํานวนสถานประกอบการธุรกิจ จําแนกตาม 
            ขนาดของสถานประกอบการ  
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3. รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย   

สถานประกอบการธุรกิจส่วนใหญ่หรือ 
ร้อยละ 83.6 มีการจัดต้ังในรูปแบบที่เป็นส่วนบุคคล
หรือห้างหุ้นส่วนที่ไม่เป็นนิติบุคคล ส่วนที่มีรูปแบบ
เป ็นบร ิษ ัท จําก ัด  บร ิษ ัท จําก ัด  (มหาชน ) และ          
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด          
มีสัดส่วน ประมาณร้อยละ 11.9 และร้อยละ 3.9 
ตามลําดับ สําหรับสถานประกอบการที่มีรูปแบบเป็น                   
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม  
และอื่น ๆ มีเพียงร้อยละ 0.6 

    
    

 สถานประกอบการธุรกิจใน
กรุงเทพมหานคร ที่พบส่วนใหญ่ หรือ ร้อยละ 
96.4  เป็นสํานักงานแห่งเดียวไม่มีสํานักงานใหญ่
ห ร ือ ส า ข า อ ยู ่ที ่ ใ ด  ที ่ เ ห ล ือ ร ้อ ย ล ะ  2 . 0                
เป็นสํานักงานใหญ่ และอีกร้อยละ 1.6 เป็น
สํานักงานสาขา 

เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า ต า ม ข น า ด ข อ ง          
สถานประกอบการ  พบว่า  สถานประกอบการ          
ที่มีคนทํางาน 1 – 15 คน จะดําเนินกิจการในรูปแบบ
ที่เป็นส่วนบุคคล มากที่สุดถึงร้อยละ 87.5 ในขณะที่ 
สถานประกอบการที่มีคนทํางานมากกว่า 200 คน  
จะ ดํ า เนิ นกิ จการ ในรู ปแบบ เป็ นบริ ษั ท จํ า กัด              
บร ิษ ัท จํ า ก ัด  (มห าชน )  ม า กที ่ส ุด ป ร ะ ม าณ                
ร้อยละ 95.6   

    
     

เมื่ อพิ จารณาตามขนาดของ
สถานประกอบการ (ตามจํานวนคนทํางาน) 
พบว่า  สถานประกอบการส่วนใหญ่ เกือบ               
ทุกขนาด มีรูปแบบการจัดต้ังเป็นสํานักงาน         
แห่ ง เดี ยว  ยก เ ว้นสถานประกอบการที่ มี
คนทํางานมากกว่า 200 คน ที่เป็นสํานักงาน
ใหญ่มากที่สุดร้อยละ 45.5 

       

แผนภูมิ 3 ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจ                 
จําแนกตามรูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ              
และขนาดของสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 2  ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจ    
                       จําแนกตามรูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย   
                       และขนาดของสถานประกอบการ 

 ร้อยละ  

 

 

 

 

 

4. รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

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

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

  16-25 คน  26-30 คน  31-50 คน  51-200 คน  >200 คน 
   

 ขนาด 

  จํานวน (แห่ง) 

241,528 
แห่ง 

95.2% 

4.8% 

ขนาด 

ร้อยละ  

83.6 87.5
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ขนาด 
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น้อยกว่า 5 ปี 5-9 ปี 10-19 ปี 20-29 ปี 30 ปีขึ้นไป

85.3%

14.7%
79.2%

17.3%
 3.5%

5. ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ  

สถานประกอบการธุรกิจ ร้อยละ 33.3
ดําเนินกิจการระหว่าง  5-9 ปี ที่ดําเนินกิจการระหว่าง 
10-19 ปี มีประมาณร้อยละ 30.2 สถานประกอบการ
ที่ดําเนินกิจการน้อยกว่า 5 ปี และระหว่าง 20-29 ปี 
มีประมาณร้อยละ 22.0 และร้อยละ 9.6 ตามลําดับ               
ส ่ว น ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ที ่ดํ า เ น ิน ก ิจ ก า ร                    
ต้ังแต่ 30 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนน้อยที่สุด คือประมาณ
ร้อยละ 4.9 

เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถาน-
ประกอบการ (ตามจํานวนคนทํางาน) พบว่า สถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 16 คนขึ้นไป มากกว่า 
ร้อยละ  64.0 ดําเนินกิจการต้ังแต่  10 ปีขึ้นไป             
ส่วนสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 1-15 คน 
มากกว่าครึ่งหรือร้อยละ 56.7 ดําเนินกิจการน้อยกว่า 
10 ปี 

98.6%

1.4%

11.9%

64.8%

23.3%

แผนภูมิ 4 ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจ จําแนก  
ตามระยะเวลาในการดําเนินกิจการ  

             และขนาดของสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

6. ทุนจดทะเบียน  

       ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ธุ ร กิ จ ใ น
กรุ ง เทพมหานคร  ที่มีทุนจดทะเบียนมีจํ านวน      
35,512 แห่ง หรือร้อยละ 14.7 ของจํานวนสถาน-
ประกอบการทั้งสิ้น ในจํานวนนี้ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 
79.2 มีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 10 ล้านบาท ที่มี         
ทุนจดทะเบียน 10-99 ล้านบาท มีประมาณร้อยละ 
17.3 สําหรับสถานประกอบการที่มีทุนจดทะเบียน
ต้ังแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไปมีเพียงร้อยละ 3.5 

แผนภูมิ 5  ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจ  
              จําแนกตามทุนจดทะเบียน 

 
ไม่ม ี

    < 10 ล้านบาท 

 

 

  
 

 

10 – 99 ล้านบาท  

7. การร่วมลงทุนหรือถือหุ้น  

การประกอบธุรกิจทางการค้า
และธุรกิจทางการบริการ ในกรุงเทพมหานคร       
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 98.6) ไม่มีการร่วมลงทุนจาก
ต่างประเทศ ส่วนที่มี ต่างประเทศร่วมลงทุน  
หรือถือหุ้น ในกิจการมีอยู่ เพียงร้อยละ 1.4            
ในจํานวนนี้ พบว่า  สถานประกอบการที่มี
ต่างประเทศร่วมลงทุนโดยถือหุ้น 10–50%  
มีประมาณร้อยละ 64.8 ที่มีต่างประเทศร่วม
ลงทุนโดยถือหุ้นมากกว่า 50% มีประมาณ            
ร้อยละ 23.3 ที่เหลือร้อยละ 11.9 เป็นสถาน-
ประกอบการที่มี ต่างประเทศร่วมลงทุนโดย             
ถือหุ้นน้อยกว่า 10%  

แผนภูมิ 6  ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจ  
               จําแนกตามการมีต่างประเทศร่วม  
               ลงทุนหรือถือหุ้น 

 

ม ี241,528 
แห่ง 

     
 > 100 ล้านบาท 

เงินทุนจดทะเบียน 

ทุนจดทะเบียน 

ไม่ม ี

     < 10% 
 

ร้อยละ  

ขนาด 

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

 
 
 การร่วมลงทุนจากต่างประเทศ 

 สัดส่วนการลงทุน 
ของต่างประเทศ  

 
  

  

10 – 50% 241,528 
แห่ง 

 

ม ี
  

 

  
    > 50% 
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8. จํานวนคนทํางานและลูกจ้าง   

  ในปี 2552 มีคนทํางานในสถาน -
ประกอบการธุรกิจที่ต้ังอยู่ในกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น
ประมาณ 1.5 ล้านคน ในจํานวนนี้ เป็นลูกจ้าง ประมาณ 
1.2 ล้านคน เมื่อจําแนกลูกจ้างตามประเภทธรุกจิต่าง ๆ 
พบว่า  มีลูกจ้ างปฏิ บั ติงานในธุ รกิจการขายส่ ง          
และการค้าเพื่อค่านายหน้า ยกเว้นยานยนต์และ
รถจักรยานยนต์ มากที่สุด จํานวน 367,976 คน หรือ
ร้อยละ 30.8 รองลงมาปฏิบัติงานอยู่ในกิจกรรมด้าน
ธุรกิจอ่ืน ๆ 219,330 คน หรือร้อยละ 18.3 สําหรับ
ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร          
มีประมาณ 174,098 คน หรือร้อยละ 14.6 ที่เหลือ
ปฏิบัติงานในธุรกิจนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น 

    

    

     ลูก จ้างที่ ป ฏิ บั ติ งานในธุ รกิ จ
ก า ร ค ้า แ ล ะ ธ ุร ก ิจ ท า ง ก า ร บ ร ิก า ร ใ น
กรุงเทพมหานครได้รับค่าตอบแทนแรงงาน           
รวมทั้งสิ้นประมาณ  248.8 พันล้านบาท หรือ
โดยเฉลี่ย 207,989 บาทต่อคนต่อปี โดยลูกจ้าง
ที่ปฏิบัติงานในธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมด้าน    
การวิจัยและพัฒนา ได้รับค่าตอบแทนแรงงาน
เฉลี่ ย ต่อคนต่อปี สู งสุ ดคื อ  452 ,472 บาท 
ร อ ง ล ง ม า คื อ ธุ ร กิ จ เ กี่ ย ว กั บ กิ จ ก ร ร ม

 

แผนภูมิ 7 จํานวนคนทํางานรวมในการประกอบการ 
 ธุรกิจฯ จําแนกตามหมวดธุรกิจ 
 

 หมวด    81,644

219,330

 74,532

174,098
164,276

367,976

114,349

 

1,196,205

127,990

228,101

91,434

225,507
303,884

383,024

134,850

1,494,790

000

000

000

000

250,000

000

รวม 50 51 52 55 70 74 71-74,
92-93

 

0 
50,

100,

150,

200,

300,
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

9. ค่าตอบแทนแรงงาน   

                     
ด้านคอมพิวเตอร์และกิจกรรมที่ เกี่ ยวข้อง        
ได้รับค่าตอบแทนแรงงานเฉลี่ยต่อคนต่อปี 
417,327 บาท ส่วนลูกจ้างในธุรกิจเกี่ยวกับ
กิจกรรมนันทนาการวัฒนธรรมและการกีฬา 
และธุรกิจการขายส่งและการค้าเพื่อค่านายหน้า 
ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์ ได้รับ
ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปี 277,583 บาท 
และ 239,897 บาท ตามลําดับ สําหรับลูกจ้าง         
ที่ปฏิบัติงานอยู่ในธุรกิจกิจกรรมด้านการบริการ
อื่น ๆ ได้รับค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปีตํ่าที่สุด 
116,646 บาท 

จํานวน (คน) 
 1,500,000

ลูกจ้าง  

 
 
 

400,000 
 

 

  300,000

  แผนภูมิ  8 ค่าตอบแทนแรงงานของสถาน -                     
ประกอบการธุรกิจและค่าตอบแทน
แรงงานเฉลี่ยต่อคนต่อปี จําแนกตาม
หมวดธุรกิจ 

 
 

  200,000
 
 

  100,000
 

 
            0

 
 
 
 
 
 
  

 

  จํานวนเงิน (ล้านบาท) 

จํานวนเงิน (บาท/คน/ปี) 

คนทํางาน หมายถึง เจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนที่ทํางานโดย 
ไม่ได้รับค่าจ้างเงินเดือนและลูกจ้าง 

2,637.4

8,714.2

45,277.6

350.2

7,

116,645.7

277,582.9

452,472.2
417,326.8

206,436.1

154,518.1

208,422.5

144,187.6

177,943.9
217,277.8

207,989.4

239,896.5

80,000

160,000

240,000

320,000

400,000

480,000

426.3

1,401.7

15,534.3

25,102.8
29,231.8

276.2798.0

24,845.6

25,

รวม 50 51 52 55 70 71 72 73 74 92 93

30,000

88,248,

000

20,000

0

5,000

10,000

15,000

0

ค่าตอบแทนแรงงานเฉลี่ย

หมวด 

หมวด 50  การขาย การบํารุงรักษาและการซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ฯ 
หมวด 51  การขายส่งและการค้าเพื่อค่านายหน้า ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์ 
หมวด 52  การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์) รวมทั้งการซ่อมแซมฯ 
หมวด 55  โรงแรมและภัตตาคาร 
หมวด 70  กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ 
หมวด 71  การให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์โดยไม่มีผู้ควบคุมฯ 
หมวด 72  กิจกรรมด้านคอมพิวเตอร์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
หมวด 73  การวิจัยและการพัฒนา 
หมวด 74  กิจกรรมด้านธุรกิจอื่น ๆ 
หมวด 92  กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรมและการกีฬา 
หมวด 93  กิจกรรมด้านการบริการอื่น ๆ 

   250,000

     20,00

     15,00

     10,00

       5,00

            

จํานวนเงิน (ล้านบาท) 
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10. รายรับ ค่าใช้จ่ายและมูลค่าเพิ่ม  

การประกอบธุรกิจทางการค้าและ
ธุรกิจทางการบริการในกรุงเทพมหานคร มีมูลค่า
รายรับรวมทั้งสิ้นประมาณ 4.4 ล้านล้านบาท 
ค่าใช้จ่ายประมาณ 3.7 ล้านล้านบาท และมูลค่าเพิ่ม
รวมทั้งสิ้นประมาณ 734.5 พันล้านบาท โดยมูลค่าเพิ่ม
มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 16.6 ของรายรับ สําหรับ
รายรับเฉลี่ยต่อสถานประกอบการมีมูลค่าประมาณ 
18.3 ล้านบาท และรายรับเฉลี่ยต่อคนทํางานมีมูลค่า
ประมาณ 3.0 ล้านบาท ในด้านมูลค่าเพิ่มเฉลี่ยต่อ
สถานประกอบการ และเฉลี่ยต่อคนทํางาน มีมูลค่า
ประมาณ  3 .0  ล้านบาท  และ  491 ,400 บาท 
ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาตามหมวดธุรกิจ พบว่า 
ธุรกิจการขายส่งและการค้าเพื่อค่านายหน้า ยกเว้น
ยานยนต์และรถจักรยานยนต์ มีมูลค่ารายรับและ

มูลค่าเพิ่มสูงที่สุดประมาณ 2.1 ล้านล้านบาท 
และ 250.4 พันล้านบาท ตามลําดับ ธุรกิจการ 
ขายการบํารุงรักษาและการซ่อมแซมยานยนต์
และรถจักรยานยนต์ รวมทั้ งการขายปลีก        
น้ํ ามันเชื้ อ เพลิงรถยนต์  มีรายรับประมาณ                    
1.1 ล้านล้านบาท และมูลค่าเพิ่มประมาณ  
69.0 พันล้านบาท สําหรับธุรกิจการขายปลีก 
(ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์) รวมทั้ง
การซ่อมแซมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้              
ใ น ค รั ว เ รื อ น  มี มู ล ค่ า ร า ย รั บ ป ร ะ ม าณ                    
676.9 พันล้านบาท และมูลค่าเพิ่มประมาณ 
140.1 พันล้านบาท ส่วนธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรม
ด้านการวิจัยและพัฒนา มีรายรับและมูลค่าเพิ่ม
ตํ่าส ุดคือประมาณ  1.5 พันล้านบาท  และ  
456.3 ล้านบาท ตามลําดับ 

 

 

ตาราง 2  รายรับ และมูลค่าเพิ่ม ของการประกอบธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ จําแนกตามหมวดธุรกิจ 

รายรับ มูลค่าเพ่ิม 

หมวดธุรกิจ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ต่อสถาน-
ประกอบการ 
(พันบาท) 

ต่อ
คนทํางาน 
(พันบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ต่อสถาน-
ประกอบการ 
(พันบาท) 

ต่อ
คนทํางาน 
(พันบาท) 

มูลค่าเพิ่ม 
ต่อรายรับ 
(ร้อยละ) 

รวม 4,415,943.8 18,283.4 2,954.2 734,489.8 3,041.0 491.4 16.6 

การขาย การบํารุงรักษาและการซ่อมแซม      
ยานยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งการ
ขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ 1,117,060.7 62,805.6 8,283.7 68,981.0 3,878.4 511.5 6.2 

การขายส่ง และการค้าเพื่อค่านายหน้า          
ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์ 2,086,016.0 97,015.0 5,446.2 250,379.3 11,644.5 653.7 12.0 

การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และ
รถจักรยานยนต์)รวมทั้งการซ่อมแซม    
ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 676,942.6 6,833.1 2,227.6 140,063.1 1,413.8 460.9 20.7 

โรงแรมและภัตตาคาร 141,797.6 3,860.0 628.8 76,351.8 2,078.4 338.6 53.8 

กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ 124,717.1 5,886.8 1,364.0 63,234.0 2,984.7 691.6 50.7 

การให้เช่าเคร่ืองจักรและเคร่ืองอุปกรณ์    
โดยไม่มีผู้ควบคุม การให้เช่าของใช้ส่วน
บุคคลและของใช้ในครัวเรือน 13,378.9 6,337.7 1,154.1 5,040.8 2,387.9 434.9 37.7 

กิจกรรมด้านคอมพิวเตอร์และกิจกรรม        
ที่เกี่ยวข้อง 37,099.1 24,487.8 1,928.3 16,530.3 10,911.1 859.2 44.6 

การวิจัยและพัฒนา 1,544.1 67,134.8 1,964.5 456.3 19,839.1 580.6 29.6 

กิจกรรมด้านธุรกิจอ่ืน ๆ 143,142.0 14,453.0 627.5 79,701.4 8,047.4 349.4 55.7 

กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรมและการกีฬา 62,802.9 13,185.6 1,726.1 27,820.1 5,840.9 764.6 44.3 

กิจกรรมด้านการบริการอ่ืนๆ 11,442.9 424.8 190.7 5,931.7 220.2 98.9 51.8 
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11. สรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลจากการสํารวจธุรกิจทางการค้าและ
ธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2553 พบว่า จํานวน 
สถานประกอบการธุรกิจฯ ในกรุงเทพมหานคร          
มีทั้งสิ้น 241,528 แห่ง ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 95.2 
เป็นสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 1-15 คน และ      
การประกอบธุรกิจที่สําคัญ ได้แก่ การขายปลีก 
(ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์) รวมทั้งการ
ซ่อมแซมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 
ประมาณร้อยละ 41.0 สําหรับคนทํางานในสถาน-
ประกอบการมีทั้งสิ้นประมาณ 1.5 ล้านคน ในจํานวน
นี้เป็นลูกจ้างหรือมีการจ้างงานประมาณ 1.2 ล้านคน 
โดยได้รับค่าตอบแทนเฉลี่ย 207,989 บาทต่อคนต่อปี 
ส่วนมูลค่ารายรับ ค่าใช้จ่าย และมูลค่าเพิ่มของสถาน-
ประกอบการรวมทั้งสิ้นประมาณ 4.4 ล้านล้านบาท        
3.7 ล้านล้านบาท และ 734.5 พันล้านบาท ตามลําดับ 

       
     สําหรับความช่วยเหลือที่ต้องการ

จากหน่ ว ย ง านของรั ฐ และข้ อ เ สนอแนะ                
นั้นมีผู้ประกอบการธุรกิจฯ ในกรุงเทพมหานคร 
ประมาณ ร้อยละ 8.1 ได้ระบุความต้องการและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ รัฐควรมีมาตรการให้กู้ยืม
เงินกู้ดอกเบี้ยตํ่า มาตรการลดหย่อนภาษี จัดต้ัง
หน่วยงานให้คําปรึกษาและสนับสนุนด้านต่าง ๆ 
มีมาตรการควบคุมราคาสินค้า มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้าน
การท่องเที่ยว เป็นต้น 

• ปัญหาและอุปสรรคของสถานประกอบการ 

     มีผู้ประกอบการธุรกิจฯ ในกรุงเทพมหานคร 
ประมาณร้อยละ 7.2 ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ปัญหาและอุปสรรคที่สําคัญในการดําเนินกิจการ ดังนี้ 
ต้นทุนในการดําเนินธุรกิจสูงขึ้น ขาดแรงงานที่มี
ความรู้ความสามารถ เศรษฐกิจไม่ดี มียอดขาย/กําลัง
ซื้ อลู กค้ าลดลง  และขาดระบบเทคโนโลยี และ
สาธารณูปโภค เป็นต้น 
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แผนภูมิ 9  ร้อยละของปัญหาและอุปสรรคของ 
              สถานประกอบการ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• ความช่วยเหลือที่ต้องการจากหน่วยงาน 
     ของรัฐ 

 

แผนภูมิ 10 ร้อยละของความช่วยเหลือที่ต้องการ
จากหน่วยงานของรัฐ 

 

 

ต้นทุนในการดําเนินธุรกิจสูงขึ้น 
ขาดแรงงานทีม่ีความรูค้วามสามารถ 
เศรษฐกิจไม่ดี 
ยอดขาย/กําลังซือ้ลดลง 
ขาดระบบเทคโนโลยแีละสาธารณูปโภค 
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง 
คู่แข่งทางเศรษฐกิจเพิม่มากขึ้น 
ขาดเงินลงทุนในการประกอบกิจการ 
อื่น ๆ ได้แก่ การเก็บภาษีซํ้าซ้อน 
ระเบียบการปฏิบัติงานของส่วนราชการ  
สินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิ 
 

ร้อยละ 

ปัญหาและอุปสรรค1/

แสดงความคิดเห็น 
ไม่แสดงความคิดเห็น 

มาตรการเงินกู้ดอกเบ้ียตํ่า 

มาตรการลดหย่อนภาษ ี

จัดต้ังหน่วยงานให้คําปรึกษาและสนับสนุนด้านต่าง ๆ 

มาตรการควบคุมราคาสนิค้า 
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ส่งเสริมการประชาสมัพนัธ์ด้านการทอ่งเทีย่ว 

สนับสนุนและพฒันาความรูค้วามสามารถของแรงงาน 

แก้ไขปัญหาเหตุการณค์วามไม่สงบทางการเมอืง 

อื่น ๆ เช่น ปรับปรุงระบบเทคโนโลยแีละสาธารณูปโภค  

ตรวจจับสินค้าละเมิดลขิสิทธ์ ปรับปรุงการปฏบัิติงาน 

ของหน่วยงานรัฐ 

 

ความช่วยเหลือที่ตอ้งการ1/

ร้อยละ 
 

แสดงความคิดเห็น 
ไม่แสดงความคิดเห็น 

หมายเหตุ : 1/ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ 

 


	ตาราง 1 จำนวนและร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจ
	            จำแนกตามหมวดธุรกิจ  
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