
                สรุปข้อมูลเบื้องต้น 

                     สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 : ภาคกลาง 

                   (การนับจด : การเก็บรวบรวมขอ้มูลพื้นฐาน) 
 

ในปัจจุบันโครงสร้างการดําเนินธุรกิจทาง
การค้า ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรม        
การผลิตเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีธุรกิจทั้ง
ทางด้านการค้า การบริการ และอุตสาหกรรม        
การผลิตใหม่ ๆ เกิดขึ ้น รวมทั้งการประกอบ
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน ก็มีบทบาทสําคัญต่อการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเพ่ิมขึ้น ดังน้ัน
ข้อมูลสถิ ติและสารสนเทศโครงสร้างพ้ืนฐาน
เ ก่ี ย ว กับกา รประกอบ ธุ ร กิ จ ดั ง กล่ า ว  จึ ง มี
ความสําคัญและจําเป็นสําหรับภาครัฐ และเอกชน
ใช้ในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั้งในระดับประเทศ 
และระดับจังหวัด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน    
ในเวทีการค้าโลก สํานักงานสถิติแห่งชาติและ
หน่วยงานหลักด้านเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวง
พ าณิ ช ย์  เ ห็ น ค ว ร ใ ห้ มี ก า ร จั ดทํ า สํ า ม ะ โ น
อุตสาหกรรมทุก 5 ปี เพ่ือให้ประเทศมีข้อมูลสถิติ
พ้ืนฐานที่ สํ าคัญ  ซึ่ งทุ กภาคส่ วนสามารถใ ช้
ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาประเทศร่วมกัน  

สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทําสํามะโน
ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ มาแล้ว         
3 ครั้ง ในปี 2509 2531 และ 2545 และจัดทํา     
สํามะโนอุตสาหกรรม มาแล้ว 3 ครั้งเช่นกัน ในปี 
2507 2540 และ 2550 โดยในปี 2555 ครบรอบ  
10 ปี การทําสํามะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจ       
ทางการบริการ และครบรอบ 5 ปี การทําสํามะโน
อุตสาหกรรม สํานักงานสถิติแห่งชาติจึงได้บูรณาการ
การจัดทําสํามะโนดังกล่าวไปพร้อมกันภายใต้ช่ือ 
“โครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555” 

 

 

 
ในการจัดทําสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม

ครั้ง น้ี เป็นการรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการ         
ทั่วประเทศโดยดําเนินการเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นการ
นับจดเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของสถาน-
ประกอบการและขั้นการแจงนับ ซึ่งเป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลรายละเอียดของสถานประกอบการ
เฉพาะ ท่ีประกอบธุร กิจทางการค้ า ธุร กิจทาง           
การบริการ และอุตสาหกรรมการผลิต  

สําหรับสรุปข้อมูลเบ้ืองต้นฉบับน้ีเป็นผลการ
เก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของสถานประกอบการ    
ที่ ต้ั ง อ ยู่ ใ นภาคกลา งและประกอบ กิ จกร รม                  
ทางเศรษฐกิจ  ตามการจัดประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรมประเทศไทยปี  2552 (Thailand 
Standard Classification : TSIC-2009) ได้แก่ 
ธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ การผลิต  
การก่อสร้าง การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า 
กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร และ
กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน โดยได้ดําเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือน มี.ค.–มิ.ย. 54 
สรุปดังน้ี 

1. จํานวนสถานประกอบการ   

     จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน
(นับจด) ของสถานประกอบการ พบว่า มีสถาน-
ประกอบการในภาคกลาง จํานวน 365,477 แห่ง 
โดยเป็นสถานประกอบการที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
การขายปลีก ประมาณร้อยละ 39.0 รองลงมาเป็น
สถานประกอบการ ที่ ดําเนินกิจกรรมที่ พักแรม 
บริการอาหารและเครื่องด่ืม ประมาณร้อยละ 14.9 
สถานประกอบการที่ดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการผลิต
และกิจกรรมบริการอ่ืน ๆ มีประมาณร้อยละ 12.6 
และร้อยละ 10.4 ตามลําดับ กิจกรรมการขายส่งและ
ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์                   
มีประมาณร้อยละ 8.5 สําหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
อ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น แต่ละประเภท 
มีสัดส่วนตํ่ากว่าร้อยละ 5.0    
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แผนภูมิ 1 ร้อยละของสถานประกอบการ จําแนกตาม     
             กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
         
         
         
         
         
         
         
         

  

 2. ขนาดของสถานประกอบการ   

  ขนาดของสถานประกอบการ เมื่อวัด
ด้วยจํานวนคนทํางาน พบว่าเป็นสถานประกอบการ
ที่มีคนทํางาน 1-15 คน จํานวน 354,899 แห่ง            
หรื อร้ อยละ  97 .1  ส่ วนสถานประกอบการ             
ที่มีคนทํางาน 16 คนขึ้นไป มีจํานวน 10,578 แห่ง 
หรือร้อยละ 2.9 

  เมื่อพิจารณาสถานประกอบการที่มี
คนทํางาน 16 คนขึ้นไปดังกล่าว โดยจําแนกเป็น
สถานประกอบการท่ีมีคนทํางาน 16-25 คน พบว่า 
มีจํานวน 3,799 แห่ง สถานประกอบการที่มี
คนทํางาน 26-30 คน มีประมาณ 846 แห่ง สําหรับ
สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 31-50 คน และ                
51-200 คน มีประมาณ 1,804 แห่ง และ 2,686 แห่ง 
ตามลําดับ ส่วนสถานประกอบการท่ีมีคนทํางาน
มากกว่า 200 คน มีประมาณ 1,443 แหง่ 

แผนภูมิ 2 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามขนาด 
             ของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

3. รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย 

 สํ า ห รั บ ส ถ า นป ร ะ ก อบก า ร ใ น        
ภาคกลาง พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.1 มี
รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมายเป็นส่วนบุคคล 
รองลงมา เป็นสถานประกอบการที่มีรูปแบบการ
จัดต้ังเป็นบริษัทจํากัด หรือบริษัทจํากัด (มหาชน) 
ประมาณร้อยละ 4.1 สถานประกอบการท่ีมีรูปแบบ
การจัดต้ังเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือ                 
ห้างหุ้นส่วนจํากัด มีประมาณร้อยละ 1.4 ส่วน            
สถานประกอบการ ท่ี มี รู ป แบบ อ่ืน  ๆ  ไ ด้ แ ก่                  
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ มูลนิธิ และ
สมาคม เป็นต้น มีเพียงร้อยละ 0.4  

แผนภูมิ 3 ร้อยละของสถานประกอบการ จําแนกตาม 
             รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  จํานวน (แห่ง) 

 ขนาดของสถานประกอบกร 

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

        ส่วนบุคคล                                                    บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) 

        ห้างหุ้นส่วนสามญันิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด           อื่น ๆ 

365,477
แห่ง 

12.6%

4.1%

8.5%

10.4%

3.1%

39.0%

14.9%

7.4%

16 คนขึ้นไป 

1 – 15 คน 

365,477 
แห่ง 

การขายปลีก 
ที่พักแรม บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
การผลิต 
กิจกรรมบริการอ่ืน ๆ 
การขายส่งและขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 
การขายส่ง 
อ่ืน ๆ ได้แก่ การใชเ้ช่า บริการท่องเท่ียวและการบริการสนับสนุนอ่ืน ๆ 
        ข้อมูลข่าวสารคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร 
        กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค ศิลปะ   
        ความบันเทิงและนันทนาการ การจัดการและการบําบัดน้ําเสีย   
         ของเสียและส่ิงปฏิกูล การก่อสร้าง การขนส่งทางบก     
        สถานที่เก็บสินค้าและกิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน 

 

                  -2- 

2.9%

    97.1 % 
354,899 แห่ง 

10,578 แห่ง 



 

 

33.6%

55.1%

11.3%94.3%

5.7%

ไม่มี 

97.5

0.3 2.1 0.1

0

20

40

60

80

100

มี 

 4. รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ 

 สํ าหรั บรู ปแบบการจั ด ต้ั งทา ง
เศรษฐกิจของสถานประกอบการในภาคกลาง 
พบว่า ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 97.5 เป็นสํานักงาน
แห่ ง เ ดี ยว  ( ไ ม่ มี สํ า นั ก ง าน ใหญ่ห รื อสาขา ) 
นอกจากน้ัน มีรูปแบบการจัดต้ังเป็นสํานักงาน
สาขา ประมาณร้อยละ 2.1 เป็นสํานักงานใหญ่ 
ประมาณร้อยละ 0.3 ที่เหลือประมาณร้อยละ 0.1   
มีรูปแบบการจัดต้ังอ่ืน ๆ 

แผนภูมิ 4 ร้อยละของสถานประกอบการ จําแนกตาม  
             รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. การมีต่างประเทศร่วมลงทนุหรือถือหุ้น 

 สํ าหรับสถานประกอบการใน            
ภาคกลาง ที่มีรูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมายเป็น
บริษัท จํากัด หรือบริษัท จํากัด (มหาชน) ซึ่งมี
จํานวน 14,862 แห่ง น้ัน พบว่า ส่วนใหญ่หรือ 
ร้อยละ 94.3 ไม่มีการร่วมลงทุนจากต่างประเทศ 
ส่วนสถานประกอบการที่มีต่างประเทศร่วมลงทุน
หรือถือหุ้นในกิจการมีอยู่เพียงร้อยละ 5.7 โดยใน
จํานวนน้ี  พบว่า  เ ป็นสถานประกอบการที่ มี
ต่ า งประเทศร่วมลงทุนโดยถือ หุ้น  10 -50% 
ประมาณร้อยละ 55.1 ที่มีต่างประเทศร่วมลงทุน
โดยถือหุ้นมากกว่า 50% มีประมาณร้อยละ 33.6  
ที่เหลือร้อยละ 11.3 เป็นสถานประกอบการที่มี
ต่างประเทศร่วมลงทุน โดยถือหุ้นน้อยกว่า 10% 

 

แผนภูมิ 5 ร้อยละของสถานประกอบการ ซ่ึงเป็นบริษัท  
             จํากัด/บริษัท จํากัด (มหาชน)  จําแนกตาม  
             การมีต่างประเทศร่วมลงทุนหรือถือหุ้น 

 
 
 
 
 
 

6. จํานวนคนทํางาน และลกูจ้าง 

         สําหรับจํานวนคนทํางานซึ่งหมายถึง
เจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนที่ทํางานโดยไม่ได้รับ
ค่าจ้างเงินเดือน และรวมลูกจ้างที่ทํางานในสถาน-
ประกอบการ พบว่า มีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 2.2           
ล้านคน ในจํานวนน้ีประมาณร้อยละ 44.2 ปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการท่ีมีคนทํางานมากกว่า 200 คน 
รองลงมาประมาณร้อยละ 35.6 ปฏิบัติงานในสถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน  1-15 คน สําหรับ
คนทํางานในสถานประกอบการท่ีมีคนทํางาน               
51-200 คน 16-25 คน และ 31-50 คน มีประมาณ
ร้อยละ 12.5 ร้อยละ 3.4 และร้อยละ 3.2 ตามลําดับ 
ส่วนสถานประกอบการท่ีมีคนทํางาน 26-30 คน                
มีประมาณร้อยละ 1.1    

  ส่วนจํานวนลูกจ้างหรือการจ้างงาน
น้ัน พบว่า มีลูกจ้างจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 1.6 ล้านคน             
เป็นการจ้างในสถานประกอบการท่ีมีคนทํางาน
มากกว่า 200 คน ประมาณร้อยละ 56.4 รองลงมาเป็น
ลู กจ้ า ง ใ นสถานประกอบการที่ มี คนทํ า ง าน              
1-15 คน และ 51-200 คน ประมาณร้อยละ 17.5           
และร้อยละ 16.4 ตามลําดับ สําหรับลูกจ้างในสถาน-
ประกอบการท่ีมีคนทํางาน 16-25 คน และ 31-50 คน 
มีสัดส่วนใกล้เคียงกันประมาณร้อยละ 4.2 และ           
ร้อยละ 4.1 ตามลําดับ ส่วนลูกจ้างที่ปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 26-30 คน มีเพียง
ร้อยละ 1.4 (ตาราง ก) 

 

การร่วมลงทุนจากต่างประเทศ 

รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ 

14,862 
แห่ง 

สัดส่วนการลงทุน 
ของต่างประเทศ 

    < 10% 

 
 

10 – 50% 
 

 
  > 50% 

ร้อยละ 

  สํานักงาน      สํานักงานใหญ่     สํานักงานสาขา        อื่น ๆ 
  แห่งเดียว              
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ตาราง ก  จํานวนและร้อยละของคนทํางาน1/และลูกจ้าง 
   จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ 
 

ขนาดของ 

สถานประกอบการ 

คนทํางาน ลูกจ้าง 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

รวม 2,208,754 100.0 1,637,470 100.0 

1-15 คน 786,423 35.6 286,156 17.5 

16-25 คน 75,262 3.4 68,185 4.2 

26-30 คน 24,124 1.1 22,824 1.4 

31-50 คน 71,668 3.2 67,712 4.1 

51-200 คน 275,004 12.5 269,460 16.4 

มากกว่า 200 คน 976,273 44.2 923,133 56.4 

 

 

 เมื่อ พิจารณาจํานวนคนทํางาน        
ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบว่า คนทํางาน         
ซึ่งปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีประกอบ
กิจกรรมการผลิตมีจํานวน  1.2 ล้านคน หรือ           
ร้อยละ  54.5 รองลงมาปฏิบัติงานในสถาน -
ประกอบการที่ประกอบกิจกรรมการขายปลีก 
จํานวน 317,589 คน (ร้อยละ 14.4) ส่วนคนทํางาน
ในสถานประกอบการที่ประกอบกิจกรรมที่พักแรม 
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม จํานวน 213,821 คน 
(ร้อยละ 9.7) นอกจากน้ันเป็นคนทํางานในสถาน-
ประกอบการท่ีประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ในแต่ละกิจกรรม             
มีคนทํ างานไม่ เ กินร้อยละ  5 .0  ของจํ านวน
คนทํางานทั้งสิ้น 

 อน่ึง เมื่ อ พิจารณาเฉพาะจํ านวน
ลูกจ้ าง  พบว่า  ส่วนใหญ่ปฏิ บั ติ งานในสถาน -
ประกอบการท่ีประกอบกิจกรรมการผลิต จํานวน 
1.1 ล้านคน หรือร้อยละ 68.9 รองลงมาเป็นผู้ที่
ปฏิบัติงานในกิจกรรมที่พักแรม บริการอาหารและ
เครื่อง ด่ืม และการขายปลีก  จํานวนประมาณ 
129,569 คน หรือร้อยละ 7.9 และ 108,543 คน 
หรือร้อยละ 6.6 ตามลําดับ ส่วนลูกจ้างในสถาน-
ประกอบการที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ในแต่ละกิจกรรม             
มีจํานวนลูกจ้างไม่ เกินร้อยละ 4.0 ของจํานวน 
ลูกจ้างทั้งสิ้น 

แผนภูมิ 6 จํานวนคนทํางาน1/และลูกจ้าง จําแนกตาม 
              กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
  

 

 
 
 

  

              คนทํางาน  1/ หมายถึง เจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนทีท่ํางานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 
                             เงินเดือน และรวมลูกจ้างท่ีทํางานในสถานประกอบการ 
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                คนทํางาน  1/หมายถึง เจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนท่ีทํางานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 
                               เงินเดอืน และรวมลูกจ้างท่ีทํางานในสถานประกอบการ 

จํานวน (คน) 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

1   การผลิต 
2   การขายปลีก 
3   ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องด่ืม 
4   การขายสง่และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 
5   การขายส่ง  
6   กิจกรรมบริการอื่น ๆ 
7   การก่อสรา้ง 
8   การให้เช่า บริการท่องเทีย่ว และการบริการสนับสนุนอื่น ๆ 
9   กิจกรรมอสังหารมิทรัพย ์
10 การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินคา้ 
11 ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 
12 อื่น ๆ ได้แก่ ข้อมลูข่าวสาร คอมพิวเตอร์และการสือ่สาร กิจกรรมทางวิชาชีพ  
            วิทยาศาสตรแ์ละเทคนิค การจัดการและการบําบัดนํ้าเสยี 
            ของเสยีและสิง่ปฏิกูล และกิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน 
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