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    ภาคอุตสาหกรรมการผลิตนับเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจสาขาหนึ่ งที่มีความสําคัญใน          
การขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีชั้นสูงและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะ 20 ปีข้างหน้าตามกรอบการพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 สํานักงานสถิติแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าว จึงได้จัดทําสํามะโนอุตสาหกรรมขึ้น 
เพ่ือให้ประเทศมีข้อมูลสถิติพ้ืนฐานที่สําคัญทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือภาครัฐและ
เอกชนใช้ในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั้งในระดับประเทศ
และระดับจังหวัดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก  

   ในการจัดทําสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ครั้งนี้ ได้กําหนดแผนการดําเนินงานเป็น 2 ขั้นตอน 
คือ ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานหรือการนับจดสถานประกอบการทุกประเภท ซึ่งดําเนินการในปี 
2559 และขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดหรือการแจงนับสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการ
ผลิตดําเนินการในปี 2560 

   รายงานฉบับนี้ เป็นรายงานผลในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานหรือการนับจดสถาน-
ประกอบการในปี 2559 ซึ่งจัดจําแนกประเภทสถานประกอบการตามการจัดมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย
ปี  2552 (Thailand Standard Industrial Classification: TSIC 2009) ได้แก่  สถานประกอบการที่
ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ การผลิต การก่อสร้าง การขนส่งทางบก
และสถานที่เก็บสินค้า กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร และโรงพยาบาลเอกชน  ที่ตั้งอยู่ใน 
จังหวัดหนองคำย  

    สํานักงานสถิติแห่งชาติ ใคร่ขอขอบคุณผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ให้ความร่วมมือ 
ในการให้ข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนต่อไป 

 

     



 
 

 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 

เนื่องจากบริบทของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ด้านเศรษฐกิจสั งคมและการเมืองที่ ส่ งผลกระทบต่อ
ภาคอุตสาหกรรมท าให้โครงสร้างการด าเนินธุรกิจและ
อุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป เช่น วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึน และมีธุรกิจ
ทางการค้า การบริการ และอุตสาหกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้น 
เป็นต้น ซึ่งถือเป็นกลไกที่ส าคัญต่อการเจริญเติบโตของ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ  ดั งนั้ นข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศโครงสร้างขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
และอุตสาหกรรม จึงมีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับ
ภาครัฐและเอกชนใช้ในการก าหนดนโยบายและวางแผน
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั้งในระดับประเทศ
และระดับท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจในตลาดโลก 

          ส านักงานสถิติแห่งชาติ จัดท าส ามะโนอุตสาหกรรม
ทุก 10 ปี ตามข้อเสนอแนะขององค์การสหประชาชาติ และ
ได้วางแผนเปลี่ยนเป็นจัดท าทุก 5 ปี เพ่ือให้ประเทศมีข้อมูล
พ้ืนฐานที่ส าคัญทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือใช้ ในการวิ เคราะห์ และติดตามสถานการณ์ ด้ าน
เศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาค ซึ่งที่ผ่านมาส านักงาน
สถิติแห่งชาติจัดท าส ามะโนอุตสาหกรรมมาแล้ว 4 ครั้ง ใน
ปี 2507 ปี 2540 ปี 2550 และปี 2555 ส าหรับปี 2560 เป็น
การจัดท าส ามะโนอุตสาหกรรมครั้งที่ 5 ของประเทศไทย 

ในการจัดท าส ามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ได้
ก าหนดแผนการด าเนินงานเป็น 2 ขั้นตอนคือ ขั้นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานหรือการนับจดสถานประกอบการ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกประเภท ซึ่งด าเนินการในปี 2559 และขั้นการเก็บรวบรวม 
ข้อมูลรายละเอียดหรือการแจงนับสถานประกอบการ
ในอุตสาหกรรมการผลิต ด าเนินการในปี 2560 

การน าเสนอผลส ามะโนในรายงานฉบับนี้ เป็นผล
จากขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานหรือการนับจด 
สถานประกอบการในปี 2559 ซึ่งจัดจ าแนกประเภท   
สถานประกอบการตามการจัดประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (Thailand Standard 
Industrial Classification : TSIC 2009) ได้ แก่  ธุ รกิ จ
ทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ การผลิต การก่อสร้าง     
การขนส่งทางบกและสถานที่เก็บสินค้า กิจกรรมด้าน 
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร และกิจกรรมด้าน
โรงพยาบาลเอกชน ที่ตั้งอยู่ใน จังหวัดหนองคำย โดย
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการใน
พ้ืนที่เขตเทศบาล ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 
2559 และพ้ืนที่ นอกเขตเทศบาลระหว่างเดือน   
ตุลาคม – ธันวาคม 2559  

ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของสถาน-
ประกอบการในจังหวัดหนองคายพบว่า มีสถาน -
ประกอบการจ านวนทั้งสิ้น 14,363 แห่ง ในจ านวนนี้
แยกเป็นสถานประกอบการที่ เก็บรวบรวมรายการ
ข้อมูลพ้ืนฐานในแบบสอบถามได้ครบถ้วน จ านวน 
13,686 แห่ง และสถานประกอบการที่เก็บรวบรวม
รายการข้อมูลได้เพียง ชื่อ ที่ตั้ง และประเภทธุรกิจ/
อุตสาหกรรม จ านวน 677 แห่ ง ส าหรับข้อมูลที่
น าเสนอผลในรายงานฉบับนี้จะเป็นข้อมูลของสถาน -
ประกอบการที่เก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานได้ครบถ้วน 
จ านวน 13,686 แห่ง เท่านั้น สรุปได้ดังนี้ 
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         ควำมหนำแน่นของสถำนประกอบกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 

ควำมหนำแน่นของกำรจ้ำงงำน 

 
 
 
 
 

จงัหวัดหนองคาย 

จ ำนวนสถำนประกอบกำร 
1 – 500 สถำนประกอบกำร 

 501 – 1,000 สถำนประกอบกำร 
 1,001 – 3,000 สถำนประกอบกำร 
 มำกกว่ำ 3,000 สถำนประกอบกำร 
 

         1- 1,000 คน 
1,001 – 5,000 คน 

5,001 – 10,000 คน 
มำกกว่ำ 10,000 คน 

   จ ำนวนคนท ำงำน 



ช 
 

 

31 43 38
2

166

แผนภูมิ ก ร้อยละของสถำนประกอบกำร จ ำแนกตำม     
              กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 

          

       

                                   

                  

                                                   

                      

                               

         

     

แผนภูมิ ข  จ ำนวนสถำนประกอบกำร จ ำแนกตำมขนำดของ  
   สถำนประกอบกำร (จ ำนวนคนท ำงำน)     
 
 
 
 
       
 
 

 

 

 
 
 
 

1. จ ำนวนสถำนประกอบกำร 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน (นับจด) 
ของสถานประกอบการ พบว่า มีสถานประกอบการใน
จังหวัดหนองคาย จ านวน 13,686 แห่ง โดยเป็นสถาน-
ประกอบการที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการขายปลีก 
ร้อยละ 36.1 รองลงมาเป็นสถานประกอบการที่ด าเนิน
กิจกรรมการผลิต ร้อยละ 24.9 กิจกรรมที่พักแรมและ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 12.5 กิจกรรม
บริการอื่นๆ ร้อยละ 8.0 กิจกรรมการขายส่งและขาย
ปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ ร้อยละ 
7.6  ด าเนินกิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 2.2 การ
ขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า ร้อยละ 2.1 และการ
ขายส่ง ร้อยละ 2.0 ส าหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น แต่ละประเภทมีสัดส่วน
ต่ ากว่าร้อยละ 2.0 (แผนภูมิ ก) 
 
 
2. ขนำดของสถำนประกอบกำร 

ขนาดของสถานประกอบการ เมื่อวัดด้วย
จ านวนคนท างาน พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 98.0 หรือ 
จ านวน 13 ,406 แห่ง เป็นสถานประกอบการที่มี
คนท างาน 1-15 คน ส่วนสถานประกอบการที่มี
คนท างานตั้งแต่ 16 คนขึ้นไป มีเพียงร้อยละ 2.0 หรือ
จ านวน 280 แห่ง ซึ่งในจ านวนนี้สามารถแบ่งเป็น
สถานประกอบการที่มีคนท างาน 16-25 คน มีจ านวน 
166 แห่ง สถานประกอบการที่มีคนท างาน 26-30 คน 
และ 31 -50 คน มีจ านวน 31 แห่ ง และ 43 แห่ ง 
ตามล าดับ สถานประกอบการที่มีคนท างาน 51-200 คน 
มีจ านวน 38 แห่ง ส่วนสถานประกอบการที่มีคนท างาน
มากกว่า 200 คน มีจ านวน 2 แห่ง (แผนภูมิ ข) 
 
 
 

ขนำดของสถำน- 

ประกอบกำร 

  จ ำนวน (แห่ง) 
2.0% 

98.0% 

13,686 
แห่ง 

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

16 คน ขึ้นไป 

1 - 15 คน 

ได้แก ่การก่อสร้าง กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน 
ศิลปะ  ความบันเทิ งและนันทนาการ กิจกรรมทางวิชาชีพ 
วิทยาศาสตร์และเทคนิค ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร การ
จัดการและการบ าบัดน้ าเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล กิจกรรมด้าน
โรงพยาบาลเอกชน 

13,686 
แห่ง 

 

2.2% 

2.1% 2.0% 

24.9% 

36.1% 

12.5% 

8.0% 

7.6% 

4.6% 



ซ 
 

 

466

1,226

4,122

3,546

4,326

แผนภูมิ ค จ ำนวนสถำนประกอบกำร จ ำแนกตำมระยะเวลำกำร 

              ด ำเนินกิจกำร  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ ง ร้อยละของสถำนประกอบกำร จ ำแนกตำม 
             รูปแบบกำรจัดตั้งตำมกฎหมำย  

2.8% 1.6%

94.3%

1.3%

               
                          (     )
                                                           
                                       

 
 
แผนภูมิ จ ร้อยละของสถำนประกอบกำร จ ำแนกตำม  

             รูปแบบกำรจัดตั้งทำงเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

3. ระยะเวลำกำรด ำเนินกิจกำร 

 สถานประกอบการในจังหวัดหนองคายมี
ระยะเวลาด าเนินกิจการน้อยกว่า 5 ปี มีจ านวนมาก
ที่สุด จ านวน 4,326 แห่ง หรือร้อยละ 31.6 รองลงมา 
เป็นสถานประกอบการที่ด าเนินกิจการระหว่าง 10-19 ปี 
มีจ านวน 4,122 แห่ง และด าเนินกิจการระหว่าง 5-9 ป ี
มีจ านวน 3,546 แห่ง ส าหรับสถานประกอบการที่
ด าเนินกิจการ 20-29 ปี และมากกว่า 30 ปี มีจ านวน 
1,226 แห่ง และ 466 แห่ง ตามล าดับ (แผนภูมิ ค) 

 

4. รูปแบบกำรจัดตั้งตำมกฎหมำย 

 สถานประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 94.3 เป็น
สถานประกอบการที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบส่วนบุคคล 
ส าหรับรูปแบบของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ 
อ่ืนๆ (เช่น  การรวมกลุ่ ม ) มี ร้อยละ 2.8 สถาน -
ประกอบการที่มีรูปแบบการจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มีร้อยละ 1.6 และ
รูปแบบการจัดตั้ งเป็นบริษัทจ ากัด  บริษัทจ ากัด 
(มหาชน) มีร้อยละ 1.3 (แผนภูมิ ง) 
 
 

 
5. รูปแบบกำรจัดตั้งทำงเศรษฐกิจ 

 ส าหรับรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจของ
สถานประกอบการในจังหวัดหนองคาย พบว่า ส่วนใหญ่
ถึง 13,550 แห่ง หรือร้อยละ 99.0 เป็นส านักงาน
แห่งเดียว (ไม่มีส านักงานใหญ่หรือสาขา) นอกจากนั้น
เป็นส านักงานสาขา 101 แห่ง หรือร้อยละ 0.7 และ
ที่เหลือ 35 แห่ง หรือร้อยละ 0.3 เป็นส านักงานใหญ่ 
(แผนภูมิ จ) 
 
 
 
 
 
 
 

13,686 แห่ง 

 

0.70.3

99.0ร้อยละ 

 ส านักงานแห่งเดียว    ส านักงานใหญ่      ส านักงานสาขา    

รูปแบบกำรจดัตัง้ 
ทำงเศรษฐกิจ 

จ ำนวน (แห่ง) 

< 5 ปี 

     5-9 ปี           

 10-19 ปี         

20-29 ปี        

> 30 ปี 



ฌ 
 

 

กิจกรรมทำง
เศรษฐกิจ 

 
แผนภูมิ ฉ ร้อยละของสถำนประกอบกำร ซึ่งเป็นบริษัท จ ำกัด/
 บริษัท จ ำกัด (มหำชน) จ ำแนกตำมกำรมีต่ำงประเทศ
 ร่วมลงทุนหรือถือหุ้น 
 

 

 
 

 

แผนภูมิ ช จ ำนวนคนท ำงำนและลูกจ้ำงของสถำนประกอบกำร 
             จ ำแนกตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 
 

519

11,745

1,336
2,262

700

13,200

3,776
4,539

207

2,770

802885407

2,938

1,1471,461

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. กำรมีต่ำงประเทศร่วมลงทุนหรือถือหุ้น 

 สถานประกอบการที่มีรูปแบบการจัดตั้งตาม
กฎหมายเป็นบริษัท จ ากัด หรือบริษัท จ ากัด (มหาชน) 
ซึ่งมีจ านวน 181 แห่ง นั้น พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 
96.7 ไม่มีการร่วมลงทุนจากต่างประเทศ ส่วนสถาน-
ประกอบการที่มีต่างประเทศร่วมลงทุนหรือถือหุ้นใน
กิจการมีอยู่เพียงร้อยละ 3.3 โดยในจ านวนนี้ พบว่า 
เป็นสถานประกอบการที่มีต่างประเทศร่วมลงทุนโดย
ถือหุ้น 10-50% ร้อยละ 1.7 ถือหุ้นน้อยกว่า 10% 
ร้อยละ 1.1 และที่เหลือประมาณร้อยละ 0.5 เป็น
สถานประกอบการที่มีต่างประเทศร่วมลงทุนโดยถือหุ้น
มากกว่า 50%  (แผนภูมิ ฉ) 
 

7. จ ำนวนคนท ำงำน และลูกจ้ำง  

 ส าหรับคนท างานซึ่งหมายถึงเจ้าของกิจการ
หรือหุ้นส่วนที่ท างานโดยไม่ได้รับค่าจ้างเงินเดือน และ
ลูกจ้างที่ท างานในสถานประกอบการ พบว่า มีจ านวน
ทั้งสิ้น 38,077 คน ซึ่งท างานอยู่ในสถานประกอบการ
ด้านการผลิตมากที่สุดจ านวน 13,200 คน (ร้อยละ 
34.7) รองลงมา คือ ท างานในสถานประกอบการ
ขายปลีก จ านวน 11,745 คน (ร้อยละ 30.8) ท างาน
ในสถานประกอบการเกี่ยวกับที่พักแรม บริการอาหาร
และเครื่องดื่ม จ านวน 4,539 คน (ร้อยละ 11.9) และ 
ท างานในสถานประกอบการการขาย-ซ่อมแซมยานยนต์ 
และจักรยานยนต์ จ านวน 2,262 คน (ร้อยละ 5.9) 
ตามล าดับ 

 หากพิจารณาลูกจ้างหรือการจ้างงาน พบว่ามี
ลูกจ้างท างานในสถานประกอบการการผลิตมากที่สุด 
จ านวน 2,938 คน (ร้อยละ 27.7) รองลงมา ท างานใน
สถานประกอบการขายปลีก จ านวน 2,770 คน (ร้อยละ 
26.1) ท างานในสถาน-ประกอบการเกี่ยวกับที่ พักแรม 
บริการอาหารและเครื่องดื่มจ านวน 1,461 คน (ร้อยละ 
13.8) และท างานในสถานประกอบการขาย-ซ่อมแซม
ยานยนต์ และจักรยานยนต์ จ านวน 885 คน (ร้อยละ 
8.3) ตามล าดับ (แผนภูมิ ช) 
 
 

        คนท ำงำน หมำยถึง เจ้ำของกิจกำรหรือหุน้ส่วนทีท่ ำงำนโดยไม่ไดร้ับค่ำจ้ำง 
                     เงนิเดือน และลกูจ้ำง 

กำรร่วมลงทุนจำกต่ำงประเทศ 
สัดส่วนกำรลงทุน 
ของต่ำงประเทศ 

181 
แห่ง 

 

ม ี
ไม่ม ี

 < 10% 

10-50% 

 > 50% 

1.1% 

1.7% 

0.5% 

3.3% 
96.7% 

1. การผลติ 
2. การก่อสร้าง 
3. การขาย-ซ่อมแซมยานยนต์ และรถจกัรยานยนต์ 
4. การขายส่ง 
5. การขายปลีก 
6. การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า 
7. ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดืม่ 
8. อื่นๆ ได้แก่ การจัดการและการบ าบัดน้ าเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล 

ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร  กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค กิจกรรมการบริหาร 
และการบริการสนับสนุน ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 
กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน 

                                                 

จ ำนวน (คน) 

           1          2          3          4          5          6           7          8 
   



ญ 
 

 

ขนำดของสถำน-  
ประกอบกำร 

แผนภูมิ ซ จ ำนวนคนท ำงำนและลูกจ้ำง ของสถำนประกอบกำร 
             จ ำแนกตำมขนำดของสถำนประกอบกำร  

             (จ ำนวนคนท ำงำน) 

 
 

5143,4121,749901
3,375

28,126

5131,4282353191,185

6,937

               

 
 
 

 

 

แผนภูมิ ฌ ร้อยละของสถำนประกอบกำร ที่มีกำรใช้คอมพิวเตอร์/  
             อินเทอร์เน็ต ในกำรด ำเนินกิจกำร 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ
พบว่า คนท างานทั้งสิ้น 38,077 คน ท างานในสถาน-
ประกอบการขนาดเล็กที่มีคนท างาน 1-15 คน มาก
ที่สุด จ านวน 28,126 คน (ร้อยละ 73.9) รองลงมา
ท างานในสถานประกอบการขนาด 51-200 คน จ านวน 
3,412 คน (ร้อยละ 9.0) ท างานในสถานประกอบการ
ขนาด 16-25 คน จ านวน 3,375 คน (ร้อยละ 8.9) ส่วน
ที่เหลือกระจายตามสถานประกอบการขนาดต่าง ๆ 
 ส าหรับลูกจ้าง 10,617 คน พบว่า ท างานใน
สถานประกอบการขนาดเล็กที่มีคนท างาน 1-15 คน 
มากที่สุดเช่นเดียวกัน จ านวน 6,937 คน (ร้อยละ 65.3) 
รองลงมา ท างานในสถานประกอบการขนาด 51-200 
คน จ านวน 1,428 คน (ร้อยละ 13.5) และท างานใน
สถานประกอบการขนาด 16-25 คน จ านวน 1,185 คน 
(ร้อยละ 11.2) ส่ วนที่ เหลื อกระจายตามสถาน -
ประกอบการขนาดต่าง ๆ (แผนภูมิ ซ) 

 
8. กำรใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต ในกำรด ำเนินกิจกำร 

 การใช้คอมพิวเตอร์ พบว่า สถานประกอบการ
ส่วนใหญ่ร้อยละ 94.2 ไม่มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ด าเนินกิจการ ส่วนสถานประกอบการที่มีการใช้
คอมพิวเตอร์ในการด าเนินกิจการมีเพียงร้อยละ 5.8 
โดยที่ใช้ที่สถานประกอบการตนเอง ร้อยละ 5.6 และ
ใช้ที่อื่น ร้อยละ 0.2  

 การใช้อินเทอร์เน็ต พบว่า สถานประกอบการ
ส่วนใหญ่ร้อยละ 94.5 ไม่มีการใช้อินเทอร์เน็ตในการ
ด าเนินกิจการ และที่ เหลือ ร้อยละ 5.5 มี การใช้
อินเทอร์เน็ตในการด าเนินกิจการ (แผนภูมิ ฌ) 
 
 
 
 
 

จ ำนวน (คน) 

             คนท ำงำน หมำยถึง เจ้ำของกิจกำรหรอืหุ้นส่วนทีท่ ำงำนโดยไม่ได้รบัค่ำจ้ำง 
                         เงนิเดือน และลกูจ้ำง 

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

 ใช้ที่สถานประกอบการ 

ใช้ที่อื่น 

ไม่ใช ้
94.2% 

5.6% 
0.2% 

คอมพิวเตอร์ 

อินเทอร์เน็ต 

13,686 
แห่ง 

 

13,686 
แห่ง 

 

ใช ้
5.5% 

ไม่ใช ้
94.5% 

ใช ้
5.8% 



ฎ 
 

 

แผนภูมิ ญ ร้อยละของสถำนประกอบกำรที่มีกำรขำยสินค้ำทำง 
              อินเทอร์เน็ต จ ำแนกตำมลักษณะกำรขำยสินค้ำผ่ำน     
              ทำงอินเทอร์เน็ต 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

แผนภูมิ ฎ ร้อยละของสถำนประกอบกำรที่พักแรม จ ำแนกตำม 

              ลักษณะกำรให้บริกำรที่พักแรม 

 

                  

              
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. กำรใช้อินเทอร์เน็ตในกำรด ำเนินกิจกำรและกำร
ขำยสินค้ำหรือบริกำรผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต 

 สถานประกอบการส่วนใหญ่ ร้อยละ 98.6 ไม่มี
การขายสินค้าหรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต มีเพียง
ร้อยละ 1.4 หรือจ านวน 196 แห่ง ที่มีการขายสินค้า
หรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยแบ่งตามลักษณะ
การขายหรือบริการ คือ ทางเว็บไซต์ของตนเอง 
จ านวน 84 แห่ง  ทาง Social Network 55 แห่ง ทาง
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ e-Marketplace และทาง
เว็บไซต์ของคนอ่ืน 43 และ 14 แห่ ง ตามล าดับ 
(แผนภูมิ ญ) 

 
 
 
10. จ ำนวนสถำนประกอบกำรที่พักแรม 

 หากพิจารณาสถานประกอบการประเภท
ที่พักแรมในจังหวัดหนองคาย ซึ ่งมีจ านวนทั้งหมด 
201 แห่ง พบว่า เป็นสถานประกอบการในลักษณะ
การให้บริการที่พักแรมเพ่ือการท่องเที่ยว จ านวน 132 
แห่ง หรือร้อยละ 65.7 และมีลักษณะที่ไม่ใช่เพื่อการ
ท ่องเที ่ย ว  จ านวน  69 แห ่ง ห ร ือร ้อยละ 34 .3 
(แผนภูมิ ฎ) 

 
 

 

43

55

14

84

จ ำนวน (แห่ง) 

ไม่มี 
98.6% 

ขายผ่านเว็บไซต์ของตัวเอง 
ขายผ่ายเว็บไซต์ของคนอื่น  
ขายผ่านตลาดกลางอเิล็กทรอนกิส ์
ขายผ่าน Social Network 
 

                                                 

   ม ี
1.4% 

13,686 
แห่ง 

65.7% 
34.3% 
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บทที่ 1 
บทน ำ  

  

1.1 ควำมเป็นมำ 

ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ได้จัดท ำส ำมะโน
อุตสำหกรรมทุ ก 10 ปี  ตำมข้อเสนอแนะของ   
องค์กรสหประชำชำติ เพ่ือให้ประเทศมีข้อมูลพ้ืนฐำน
ที่ ส ำคั ญ ทำงด้ ำน อุ ตสำหกรรมกำรผลิ ตมำ         
อย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกควำมผันผวนของเศรษฐกิจ
โลกท ำให้ โค รงสร้ ำงกำรด ำ เนิ น ธุ รกิ จและ
อุตสำหกรรมมีกำรเปลี่ ยนแปลงรวดเร็วท ำให้
หน่วยงำนหลักด้ำนเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ 
ส ำนั กงำนเศรษฐกิ จอุตสำหกรรม กระทรวง
อุตสำหกรรม ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
และกระทรวงพำณิชย์ มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ข้อมูล   
ที่ ทั นสมั ยเพ่ื อใช้ ในกำรวิ เครำะห์ และติดตำม
สถำนกำรณ์ด้ำนเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภำค 
จึงขอให้ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ  จัดท ำส ำมะโน
อุตสำหกรรมจำกทุก 10 ปี  เป็นจัดท ำทุก 5 ปี 
ประกอบกับประเทศต่ำงๆ ส่วนใหญ่ได้มีกำรจัดท ำ 
ส ำมะโนด้ำนเศรษฐกิจทุก 5 ปี ในปี 2555 ส ำนักงำน
สถิติแห่งชำติได้วำงแผนปรับกำรจัดท ำส ำมะโน
อุตสำหกรรม เป็นประจ ำทุก 5 ปี โดยบูรณำกำร
ด ำเนินกำรไปพร้อมกับส ำมะโนธุรกิจทำงกำรค้ำและ
ธุรกิจทำงกำรบริกำร ภำยใต้ชื่อ”ส ำมะโนธุรกิจและ
อุตสำหกรรม” ส ำมะโนอุตสำหกรรมจัดท ำมำแล้ว   
4 ครั้ง ในปี 2507 ปี 2540 ปี 2550 และปี 2555 ส ำหรับ
ในปี  2560 จะครบรอบ 5 ปี  ในกำรจัดท ำส ำมะโน
อุตสำหกรรมซึ่งนับเป็นครั้งที่ 5 ของประเทศไทย 

ส ำหรับกำรจัดท ำส ำมะโนอุตสำหกรรม   
พ.ศ. 2560 ได้ก ำหนดแผนกำรด ำเนิ นงำนเป็ น          
2 ขั้นตอน คือ ขั้นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐำนหรือ
กำรนับจดสถำนประกอบกำรทุกประเภท ด ำเนินกำร
ในปี 2559 และขั้นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลรำยละเอียด
หรือกำรแจงนับสถำนประกอบกำรในอุตสำหกรรมกำรผลิต 
ซึ่งด ำเนินกำรในปี 2560 

 1.2    วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล พ้ืนฐำนที่
แสดงให้เห็นโครงสร้ำง และกำรกระจำยตัวของ
สถำนประกอบกำรประเภทต่ำงๆ เช่น สถำน -
ประกอบกำรธุรกิจทำงกำรค้ำ ธุรกิจทำงกำรบริกำร 
อุตสำหกรรมกำรผลิต กำรก่อสร้ำง กำรขนส่งทำงบก 
สถำนที่เก็บสินค้ำ กิจกรรมด้ำนข้อมูลข่ำวสำรและ
กำรสื่อสำร และโรงพยำบำลเอกชน เป็นต้น  

1.2.2 เพ่ือเก็บรวบรวมรำยละเอียดกำร
ด ำเนินงำนของสถำนประกอบกำรเกี่ยวกับจ ำนวน
และขนำดของสถำนประกอบกำร ป ระเภท
อุ ต ส ำห ก ร รม  จ ำน วน ค น ท ำ งำน  ลู ก จ้ ำ ง  
ค่ ำตอบแทนแรงงำน  ค่ ำ ใช้ จ่ ำย ในกำรผลิ ต         
และด ำเนินงำน มูลค่ำขำยผลผลิตและรำยรับ          
ส่วนเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบ และสินค้ำคงเหลือ
มูลค่ำสินทรัพย์ถำวรของสถำนประกอบกำร และ
ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมกำรผลิต 

1.3  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

      ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ส ำหรับผู้ใช้ข้อมูล
ทั้งในภำครัฐและเอกชน ดังนี้ 

ภำครัฐ : 
1.3.1 ใช้ ในกำรวำงแผน และก ำหนด

นโยบำย พัฒนำเศรษฐกิจด้ำนอุตสำหกรรมกำร
ผลิตทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น  เพ่ือ
เสริมสร้ำงศักยภำพของอุตสำหกรรมให้สำมำรถ
แข่งขันได้ในเวทีกำรค้ำโลก  

1.3.2 ใช้ ในกำรจั ดท ำดั ชนี ชี้ วั ดภำวะ
เศรษฐกิ จและภำวะกำรด ำเนิ นกิ จกำร เช่ น 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม ตำรำงปัจจัยกำรผลิตและ
ผลผลิตของประเทศ สัดส่วนแรงงำนในภำคกำร
ผลิต กำรบริกำร เป็นต้น 

1.3.3 ใช้ในกำรจัดท ำแผนวิเครำะห์สถำน-           
กำรณ์ในกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด
ย่อมของประเทศ 
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1.3.4 ใช้ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนด
นโยบำย ออกกฎหมำยและมำตรกำรต่ำงๆ เพ่ือ 
ส่งเสริมและก ำหนดทิศทำงกำรประกอบธุรกิจ
ท ำ งก ำ รค้ ำ  ธุ ร กิ จ ท ำ งก ำ รบ ริ ก ำ ร  แ ล ะ
อุตสำหกรรมกำรผลิต ให้เป็นไปตำมแนวนโยบำย
ที่ก ำหนดไว้ 

1.3.5 เป็นข้อมูลพ้ืนฐำนในกำรวำงแผน
จัดหำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (Infrastructure) เพ่ือ
สนับสนุนอุตสำหกรรมกำรผลิตของประเทศ 

1.3.6 ใช้ในกำรพัฒนำระบบข้อมูลเพ่ือ
กำรวำงแผนเตือนภัยทำงเศรษฐกิจและสังคม 

1.3.7 ใช้ประโยชน์ในทำงสถิติเพ่ือจัดท ำ
กรอบตัวอย่ำง ส ำหรับกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก
สถำนประกอบกำรของหน่วยสถิติต่ำงๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคเอกชน : 
1.3.8 ผู้ประกอบกำรใช้ข้อมูลพ้ืนฐำนและ

ข้อมูลกำรด ำเนินกิจกำร เป็นเครื่องมือส ำหรับกำร
วิเครำะห์สถำนกำรณ์ด้ำนเศรษฐกิจ รวมทั้งกำร
วำงแผนตัดสินใจเกี่ยวกับกำรลงทุนขยำยกิจกำร/
สำขำ บริหำรและควบคุมกำรด ำเนินกิจกำรในด้ำน
ต่ำงๆ ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  

1.3.9 ใช้ข้อมูลเป็นมำตรฐำนเพ่ือเปรียบเทียบ
ผลกำรด ำเนินงำนของตนเองกับกิจกำรอ่ืนๆ ใน
อุตสำหกรรมประเภทเดียวกัน หรือขนำดต่ำงๆ 

1.3.10 ส ำหรับนักวิชำกำร นักวิจัย และ
สถำบันกำรศึกษำ น ำไปศึกษำวิเครำะห์ต่อยอด 
สร้ำงนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนำ
ธุรกิจทำงกำรค้ำ ธุรกิ จทำงกำรบริกำร และ
อุตสำหกรรมกำรผลิตที่อยู่ในควำมสนใจ และเรื่องต่ำง  ๆ
ที่เก่ียวข้อง 



บทที่ 2 
ระเบียบวิธีสถิติ  

  

2.1  ประชากรเป้าหมาย 

การส ามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 
ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของสถาน -
ประกอบการ  คุ ้ม รวมสถานประกอบการ    
ทั่วประเทศที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม
ประเทศไทย ปี  2552 (Thailand Standard 
Industrial Classification: TSIC-2009) ดังนี้ 

- ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ 
- การผลิต 
- การก่อสร้าง 
- การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า 
- กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 
- โรงพยาบาลเอกชน 
ไม่รวม : แผงลอยในตลาด แผงลอยและ

หาบเร่ และแผงลอยในศูนย์การค้า 

2.2  เวลาอ้างอิง 

ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับจ านวนและลักษณะ
ต่าง ๆ  ของสถานประกอบการที่เก็บรวบรวม เป็นข้อมูล
ของสถานประกอบการทีด่ าเนินกิจการในปี 2559  

2.3  ค านิยาม 
2.3.1 สถานประกอบการ  หมายถึง 

สถานที่ หรือบางส่ วนของสถานที่ ที่ มีที่ ตั้ งที่
แน่นอน และมีการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะด าเนินงานโดยบุคคลที่เป็น
เจ้าของหรือควบคุมกิจการโดยนิติบุคคลก็ตาม  

2.3.2 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การจัดท า
ส ามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ได้จัดจ าแนก
สถานประกอบการ ตามการด าเนินกิจกรรมทาง
เศ รษ ฐกิ จต ามการจั ดป ระ เภ ท มาตรฐาน
อุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (Thailand 
Standard Industrial Classification: TSIC-
2009) ดังนี้ 

1) การผลิต (หมวดย่อย 10 - 33) ได้แก่ 
- การเปลี่ยนรูปวัตถุให้เป็นผลิตภัณฑ์

ชนิดใหม่ด้วยเครื่องจักรกลหรือเคมีภัณฑ์ โดยไม่
ค านึงถึงว่างานนั้นท าด้วยเครื่องจักรหรือด้วยมือ 
หรือท าในโรงงาน โรงซ่อม หรือเคหะสถาน หรือ
ผลิตภัณฑ์นั้นจะน ามาขายส่งหรือขายปลีกก็ตาม 
การประกอบชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นนับว่า
เป็นการผลิตด้วย รวมถึงการประกอบชิ้นส่วนของ
ผลิตภัณฑ์จากส่วนประกอบไม่ว่าจะได้จากที่ผลิต
ขึ้นเองหรือซื้อมา 

- การน าของเสียกลับมาใช้ใหม่ เช่น 
การแปรรูปของเสีย (การน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้
ใหม่) ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือ
ทางเคมีแต่ไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ งของการผลิต 
วัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมเหล่านี้ คือการบ าบัด
หรือการแปรรูปของเสีย 

2) การจัดการและการบ าบัดน  าเสีย ของ
เสียและสิ่งปฏิกูล (หมวดย่อย 37 - 39) ไดแ้ก่ 

- การด าเนินการของระบบท่อระบาย
ของเสียหรือการบ าบัดสิ่งปฏิกูล โดยการเก็บกักการ
บ าบัด และการก าจัดน้ าเสียและสิ่งปฏิกูล 

- การเก็บ การบ าบัด การจ ากัดและ
การขนย้ายของเสียจากชุมชนหรืออุตสาหกรรม 
รวมถึงการด าเนินการเพ่ือน าของเสียกลับมาใช้ใหม่ 
(เช่น การคัดวัสดุที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้จาก
ขยะ) 

- การบริการบ าบัด เช่น การท าความ
สะอาดอาคารและสถานที่ พ้ืนดิน น้ าบนพ้ืนผิวดิน
หรือน้ าใต้ดินที่มีสิ่งปนเปื้อน 
 3)  การก่อสร้าง (หมวดย่อย  41 - 43) 
ได้แก่ 

- กิจกรรมการก่อสร้างทั่วไป และการ
ก่อสร้างเฉพาะทางส าหรับอาคารและงานวิศวกรรมโยธา 
รวมถึงการก่อสร้างใหม่ การซ่อมแซม การต่อเติม 
และการดัดแปลง และการรื้อท าลายอาคาร การสร้าง
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โดยประกอบชิ้นส่วนอาคารหรือสิ่ งก่อสร้าง
ส าเร็จรูป ณ สถานที่ก่อสร้าง และการก่อสร้าง
อาคารที่มีลักษณะชั่วคราว หรือสิ่งก่อสร้างด้าน
วิศวกรรมโยธา  อุตสาหกรรมการก่อสร้า ง
ประกอบด้วยสถานประกอบการที่ด าเนินกิจการ
ดังต่อไปนี้ 

- การก่อสร้างอาคาร ทั้งที่เป็นที่อยู่
อาศัยและไม่ใช่ที่อยู่อาศัย เช่น บ้านเดี่ยว บ้านอยู่
อาศัยแบบหลายครอบครัว อาคารสูง การ
ปรับปรุงอาคาร/สิ่งก่อสร้างเพ่ืออยู่อาศัย การ
ประกอบอาคารเพ่ืออยู่อาศัยส าเร็จรูป ณ สถานที่
ก่อสร้าง โรงงาน โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม 
ร้านค้า อาคารส าน ักงาน  ห ้างสรรพสินค้า    
โรงจอดรถ โกดังสินค้า โรงยิม ฯลฯ 

- งานวิศวกรรมโยธา เช่น ทางหลวง 
ถนน สะพาน อุโมงค์ ทางรถไฟ สนามบิน ท่าเรือ 
และโครงการทางน้ า ระบบชลประทาน ระบบ
ระบ าย น้ า  สิ่ ง อ า น ว ย ค ว าม ส ะด วก ท า ง
อุตสาหกรรม ท่อส่งและสายไฟฟ้า สนามกีฬา 
ซึ่งหมายรวมทั้งการก่อสร้างใหม่  การต่อเติม 
ดัดแปลง และซ่อมแซมด้วย 

- งาน ก่ อ ส ร้ า ง เฉ พ าะท าง  เช่ น 
ส่วนประกอบของอาคารและงานวิศวกรรมโยธา
โดยไม่ได้รับผิดชอบโครงการทั้งหมด งานตอก
เสาเข็ม  งานฐานราก  งาน โครงสร้ าง งาน
คอนกรีต งานก่ออิฐ งานก่อหิน งานนั่งร้าน งาน
มุงหลังคา ติดตั้งลิฟต์ บันไดเลื่อน การรื้อถอน 
การติดตั้งกระจก การฉาบปูน การทาสี ตกแต่ง
อาคาร การติดผนังและปูพ้ืนด้วยวัสดุต่าง ๆ การ
ขัดพ้ืน ฯลฯ 

 4) การขาย - ซ่อมแซมยานยนต์และรถ 
จักรยานยนต์ (หมวดย่อย 45) ได้แก่ 
 การด าเนินกิจกรรมทั้งหมด (ยกเว้น
การผลิตและการให้เช่า) ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์
และจักรยานยนต์ รวมถึงรถบรรทุก เช่น การขายส่ง 
และขายปลีกยานยนต์ รถจักรยานยนต์ทั้งใหม่
และที่ใช้แล้ว รวมทั้งการบ ารุงรักษาและการ
ซ่อมแซม การขายอะไหล่ และชิ้นส่วนอุปกรณ์

ส าหรับยานยนต์และจักยานยนต์การด าเนินกิจการ
ที่เก่ียวข้องกับตัวแทนขายส่งหรือขายปลีกยานยนต์ 
รวมถึง การล้าง การขัดเงายานยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ ฯลฯ 

5) การขายส่ง (หมวดย่อย 46) ได้แก่ 

- การขายส่งที่ด าเนินงานด้วยตนเอง
หรือท าโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง    
(ก ารข าย เพ่ื อ ค่ าค อม มิ ช ชั่ น /ค่ าน าย ห น้ า )                   
ซึ่งเกี่ยวกับการขายส่งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ (น าเข้า/ส่งออก) 

- ก า ร ข า ย ส่ ง  คื อ  ก า ร ข า ย ต่ อ             
(การขายสินค้าที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพสินค้า) 
สินค้าใหม่และที่ใช้แล้วให้แก่ผู้ขายปลีกหรือการค้า
แบบธุรกิจสู่ ธุรกิจ เช่น ขายให้กับผู้ ใช้ ในงาน
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม สถาบัน หรือผู้ใช้งาน
ในวิชาชีพ หรือขายต่อให้กับผู้ขายส่งรายอ่ืนๆ หรือ
บุคคล/บริษัทที่ท าหน้าที่ตัวแทนหรือนายหน้าซื้อ
ขายสินค้า ประเภทของธุรกิจที่ส าคัญ ได้แก่ พ่อค้า
ขายส่ง คือ ผู้ขายส่งที่ด าเนินกิจการซื้อและขาย
สินค้าของตนเอง เช่น พ่อค้าขายส่ง ผู้แทนจ าหน่าย
สินค้าอุตสาหกรรม ผู้ส่งสินค้าออก ผู้น าเข้าสินค้า 
และการรวมกลุ่มสหกรณ์เพ่ือซื้อสินค้า สาขาและ
ส านักงานขาย (ไม่ใช้ร้านค้าปลีก) ซึ่งมีหน่วยผลิต
หรือเหมืองแร่ (ที่แยกตัวออกมาต่างหาก) เป็นผู้
ควบคุมดูแล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการจ าหน่าย
สินค้า และแทบจะไม่เคยสั่งสินค้าเพ่ือให้โรงงาน
หรือแหล่งผลิตส่งสินค้าให้โดยตรง ทั้งนี้รวมถึง
นายหน้าซื้อขายสินค้า การขายเพ่ือนายหน้าและ
ตัวแทนจ าหน่าย และกลุ่มผู้ประกอบการ ผู้ซื้อและ
กลุ่มสหกรณ์ซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เกษตรออกสู่ตลาด ผู้ขายส่งมักท าการ
รวบรวมสินค้าในปริมาณมากมาคัดแยกขนาดและ
คัดคุณภาพสินค้า น าสินค้ามาจัดแบ่งและท าการ
บรรจุหีบห่อใหม่เพ่ือจ าหน่ายต่อ เช่น ร้านขายยาที่
ด าเนินกิจกรรมเก็บสินค้า แช่เย็น จัดส่ง และจัด
วางสินค้า ท าการส่งเสริมการขายให้แก่ลูกค้าและ
ออกแบบฉลาก 
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6) ขายปลีก (หมวดย่อย 47) ไม่รวม หมู่ใหญ่ 
478 แผงลอยและกิจกรรม 47999 เร่ขายสินค้า 
ได้แก่ 

  - การน าสินค้าใหม่และสินค้าใช้แล้วมา
ขายต่อให้แก่ประชาชนทั่วไป (สินค้าที่น ามาขาย
ไม่เปลี่ยนแปลงสภาพ) เพ่ือการบริโภคหรือใช้
ประโยชน์ส่วนบุคคลหรือครัวเรือน โดยขาย
สินค้าผ่านทางช่องทางการจ าหน่ายต่างๆ เช่น 
ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า สหกรณ์ผู้บริโภค ฯลฯ 

7) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า 
(หมวดย่อย 49 และ 52) ได้แก่ 

- หมวดย่อย  49 ในกิจกรรมรหั ส 
49201 49202 49203 49204 49209 49310 
49329 49331 49332 49333 49334 และ
กิจกรรม 49339 ได้แก่การขนส่งผู้โดยสารทางบก
อ่ืนๆ ที่มีตารางเวลา และที่ ไม่มีตารางเวลา 
รวมถึงการขนส่งสินค้าทางถนน 

- หมวดย่อย  52 ในกิจกรรมรหั ส 
52101 52102 52109 และ52291 ได้แก่  การ
ด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
เก็บสินค้าทุกชนิดและสถานที่ เก็บสินค้าทุก
ประเภท เช่น การด าเนินงานของไซโลเก็บธัญพืช 
สถานเก็บสินค้าแช่เย็น แท็งก์เก็บสินค้า สินค้า
ประเภทเฟอร์นิเจอร์ รถยนต์  ไม้ซุง ก๊าซและ
น้ ามัน สารเคมี สิ่งทอ อาหารและผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร ฯลฯ ทั้งนี้รวมถึงการเก็บสินค้าใน
เขตการค้าระหว่างประเทศด้วย 

8) ที่พักแรม (หมวดย่อย 55)  ได้แก่ 
- การบริการที่พักแรมชั่วคราว/ระยะ

สั้นแก่นักเดินทางและนักท่องเที่ยว รวมถึงการ
บริการ  ที่พักระยาวส าหรับนักเรียน/นักศึกษา 
พนักงาน และบุคคลอ่ืนที่คล้ายกัน ซึ่งบางแห่ง
อาจแบ่งให้บริการเฉพาะที่พัก ขณะที่บางแห่ง
ให้บริการทั้งที่พัก อาหาร และ/หรือสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพ่ือนันทนาการ เช่นโรงแรม โมเต็ล 
หอพัก ห้องพักภายในบ้าน เกสต์เฮ้าส์ ที่พักแรม
เยาวชน ที่พักชั่วคราว เป็นต้น 

 
 
 

 9) บ ริการด้ านอาหารและเครื่ อ งดื่ ม 
(หมวดย่อย 56) ไม่รวมกิจกรรม 56102 56103 
56303 และ 56304 ได้แก่ 

- กิจกรรมการขายอาหารและเครื่องดื่ม 
ที่จัดเตรียมไว้พร้อมที่จะบริโภคได้ทันที ไม่ว่าจะ
เป็นร้านอาหารทั่วไป ร้านอาหารแบบบริการตนเอง 
เช่น ภัตตาคาร คาเฟ่ สถานที่บริการขายอาหาร
กลางวันและร้านขายเครื่องดื่ม เป็นต้น 

 10) ข้อมูลข่าวสาร คอมพิวเตอร์ และการ
สื่อสาร (หมวดย่อย 58 – 63) ได้แก่ 

- กิจกรรมการจัดจ าหน่ายหรือเผยแพร่
หนังสือ โบรชัวร์ ใบปลิว พจนานุกรม สารานุกรม  
แผนที่โลก แผนที่และแผนภูมิ การจัดพิมพ์จ าหน่าย
หรือเผยแพร่หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร 
นามานุกรม รายชื่อและที่อยู่ทางไปรษณีย์ของผู้ที่
ได้รับข้อมูลข่าวสารหรือโฆษณาเป็นประจ า รวมถึง
การจัดท าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป 

- กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์ทั้งที่ฉาย
และไม่ได้ฉายในโรงภาพยนตร์ ไม่ว่าจะบันทึกลงบน
แผ่นฟิล์ม เทปวีดีทัศน์ หรือดิสก์ เพ่ือที่จะน าไปฉาย
ในโรงภาพยนตร์หรือเพ่ือออกอากาศทางโทรทัศน์ 
กิจกรรมสนับสนุน  เช่น การล าดับภาพยนตร์ 
การตัดต่อ ภาพยนตร์ การพากย์ภาพยนตร์ ฯลฯ 
การเผยแพร่/จ าหน่ายภาพยนตร์ให้แก่อุตสาหกรรมอ่ืน  ๆ
การฉายภาพยนตร์ รวมถึงการซื ้อและขายสิทธิ์  
การเผยแพร่/จ าหน่ายภาพยนตร์ 

- กิจกรรมการสร้างสรรค์เนื้อหาและ
การได้มาของสิทธิ์ในการเผยแพร่และการแพร่ภาพ
กระจายเสียงทางวิทยุ โทรทัศน์ออกอากาศและการ
จัดผังรายการทางวิทยุและโทรทัศน์ ตามรายการ
บันเทิง รายการข่าว รายการสนทนาและที่คล้ายกัน 
การแพร่ภาพกระจายเสียงข้อมูลร่วมกันทั้งทางวิทยุ
หรือโทรทัศน์ผ่านทางเทคโนโลยีต่างๆ เช่น  ทาง
อากาศ ทางดาวเทียม ทางเครือข่ายเคเบิล หรือ
ทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงการผลิตรายการ (ที่มี
รูปแบบรายการที่ค่อนข้างจ ากัด เช่น รายการข่าว 
รายการกีฬา รายการเพ่ือการศึกษา หรือรายการ 
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ส าหรับเยาวชน) เพ่ือให้บุคคลที่สามน ารายการ
ดังกล่าวไปแพร่ภาพกระจายเสียงให้แก่ลูกค้า
เฉพาะกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้บอกรับเป็นสมาชิกหรือเสีย
ค่าธรรมเนียมเข้าชม 

- กิจกรรมโทรคมนาคมและบริการที่
เกี่ยวข้อง เช่น การส่งสัญญาณเสียงพูดข้อมูล 
ข้อความ เสียง และภาพ ระบบการส่งสัญญาณ
อาจด าเนินการโดยใช้เทคโนโลยีอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างประกอบกัน โดยไม่เกี่ยวข้องกับ
ส่วนของการผลิตข้อมูล 

- กิจกรรมการบริการความรู ้ความ
ช านาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น 
การเขียน การแก้ไข การทดสอบ การให้ความ
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์ 
การวางแผนและการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งประกอบด้วยส่วนของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
และเทคโนโลยีการสื ่อสารรวมเข้าด้วยกัน 
การจัดการและด า เนิ นการเกี่ ย วกับ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ณ สถานที่ของลูกค้า และ/หรือ สิ่ง
อ านวยความสะดวกในการประมวลผลข้อมูล 
และกิจกรรมด้านวิชาชีพและเทคนิคทางด้าน
คอมพิวเตอร์อื่นๆ 

- กิ จ ก ร รม เว็ บ ท่ า  กิ จ ก ร รม ก าร
ประมวลผลข้อมูล การจัดการและการให้เช่าพื้นที่
บ น เค รื ่อ ง  แม่ข่าย (web hosting) ร วมถ ึง
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการบริการ
ข้อมูลเป็นหลัก 

 11)  กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (หมวดย่อย 68) 
ได้แก่ 

  - การซื้อหรือการขายอสังหาริมทรัพย์ 
ก า ร ให ้เช ่า อ ส ังห า ร ิม ท ร ัพ ย ์ ก า รบ ร ิก า ร
อสังหาริมทรัพย์ อ่ืนๆ เช่น การประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์ หรือท าหน้าที่เป็นผู้จัดการดูแล
ผลประโยชน์ของคู่สัญญา (escrow agent) ด้าน
อ สั งห า ริ ม ท รั พ ย์  อ า จ ด า เนิ น ก า ร โด ย มี
อสังหาริมทรัพย์เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อ่ืน  
ก็ได้ และอาจด าเนินการโดยได้รับค่าตอบแทน
หรือสัญญาจ้าง รวมถึงการพัฒนาโครงการ
ก่อสร้างของตนเองเพ่ือให้เช่าพ้ืนที่ 

 12) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์
และเทคนิค (หมวดย่อย 69 - 74) ได้แก่ 

- การให้ค าปรึกษาและการเป็นตัวแทน
ในกิจกรรมด้านกฎหมาย คดีแพ่ง คดีอาญาหรือ 
ข้อพิพาทด้านแรงงาน รวมถึงการเตรียมเอกสาร
ทางกฎหมาย การตรวจสอบบัญชี การเตรียมงบ
การเงินและการท าบัญชี 

- การ ให้ ค าป รึ กษ าแล ะ ให้ ค วาม
ช่วยเหลือแก่ธุรกิจและองค์กรอ่ืนๆ ทางด้านการ
บริหารจัดการ เช่น การวางแผนกลยุทธและองค์กร 
การวางแผนทางการเงินและการจัดท างบประมาณ
เป้าหมายและนโยบายทางการตลาด การก าหนด
นโยบายภารกิจ แผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ การ
จัดตารางการผลิตและจัดท าแผนควบคุม รวมถึง
การควบคุมดูแลและบริหารจัดการหน่วยอื่นๆ 
ของบริษัท 

- การบริ ห ารด้ านสถาปั ตยกรรม 
วิศวกรรม การจัดท าแบบแปลน การตรวจสอบ
อาคาร   การส ารวจและการท าแผนที่ รวมถึงการ
บริการทดสอบทางกายภาพ ทางเคมี และการ
ทดสอบเพ่ือการวิเคราะห์ด้านอ่ืนๆ 

- กิ จ ก ร รม ก ารวิ จั ย พ้ื น ฐ าน  เป็ น
การศึกษาในเชิงทฤษฎีหรือเชิงทดลอง การวิจัย
ประยุกต์ เป็นการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ และการ
ทดลองเชิงพัฒนา เป็นการศึกษาอย่างมีระบบ ซึ่ง
เป็นการวิจัยและการพัฒนา การทดลองทางด้าน
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรมสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ 

- การสร้างสรรค์งานโฆษณาและการ
ก าหนดรูปแบบงานโฆษณาในนิตยสาร หนังสือ 
วิทยุ โทรทัศน์ หรือสื่อโฆษณาอ่ืนๆ รวมถึงการ
ออกแบบโครงสร้างและสถานที่จัดแสดงโฆษณา 

- ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ด้ า น วิ ช า ชี พ 
วิทยาศาสตร์ และเทคนิค อ่ืนๆ เช่น การตกแต่ง
ภายในการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม
การถ่ายภาพ การแปลเอกสารและล่าม การบริการ
ให้ค าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
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 13) กิจกรรมการบริหาร และการบริการ
สนับสนุน (หมวดย่อย 77 - 82) ได้แก่ 

- กิจกรรมการให้เช่า มี 4 หมู่ใหญ่ คือ 
การให้เช่ายานยนต์ อุปกรณ์เพ่ือการกีฬาและ
นันทนาการ เครื่องอุปกรณ์การขนส่ง เครื่องจักร
และเครื่องอุปกรณ์อ่ืนๆ ของใช้ส่วนบุคคลและ
ของใช้ในครัวเรือน 

- กิจกรรมการจ้างงาน ตัวแทนจัดหางาน 
คัดเลือกนักแสดงภาพยนตร์ โทรทัศน์ และการ
แสดงอื่น ๆ 

- กิจกรรมของตัวแทนการท่องเที่ยว 
การจัดน าเที่ยว การบริการส ารอง และกิจกรรม
มัคคุเทศก์ กิจกรรมการขายตั๋วเข้าชมภาพยนตร์  
การแสดงละคร คอนเสิร์ตและการแข่งขันกีฬา 

- ก า รบ ริ ก า ร ร ะบ บ รั ก ษ าค ว าม
ปลอดภัย บริการยาม  และการสืบสวน 

- การบริการสนับสนุนทั่วไป เช่น การ
ท าความสะอาดภายในและภายนอกอาคารทุก
ป ระ เภ ท  เค รื่ อ งจั ก ร อุ ตส าห กรรม  รถ ไฟ               
รถโดยสาร เครื่ องบิ น  ฯลฯ ตลอดจนการ
ให้บริการออกแบบภูมิทัศน์ 

- การบริการด้านบริหาร สนับสนุนการ
ด าเนินงานของส านักงานและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่
สนับสนุนทางธุรกิจ เช่นการจัดประชุมและการ
สัมมนา การแสดงสินค้า กิจกรรมของตัวแทน
จัดเก็บเงิน การบริการข้อมูลเครดิต  การบรรจุ
หีบห่อ กิจกรรมศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ 
(call centre) การให้เช่า  ตู้เก็บเอกสารส่วนตัว 
(mailbox) 

 14) ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 
(หมวดย่อย 90 - 93) ได้แก่ 

- กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะ เช่น 
จิตรกร ช่ างปั้ น  ช่ างแกะสลัก ช่ างท าพิมพ์ 
นักเขียน/นักหนังสือพิมพ์อิสระทุกสาขา การ
แสดงละครเวที คอนเสิร์ต ฯลฯ 

- กิจกรรมพิพิธภัณฑ์ สวนพฤกษชาติ
แ ล ะ ส ว น สั ต ว์  แ ห ล่ ง โ บ ร า ณ ส ถ า น               
การอนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์ ฯลฯ 

 
 

- การพนันและการเสี่ยงโชค เช่น การ
ขายลอตเตอรี่/สลากกินแบ่งทุกประเภท 

- กิจกรรมด้านการนันทนาการ ความ
บันเทิง และกีฬา เช่น สนามฟุตบอล สนามเทนนิส  
สระว่ายน้ า ฯลฯ 

 15) กิจกรรมบริการอ่ืนๆ (หมวดย่อย 95 - 96) 
ได้แก่ 

- การซ่อมและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์ต่อพวง อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม และ
ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 

- กิจกรรมบริการส่วนบุคคลอ่ืน ๆ เช่น 
การบริการซักรีด และซักแห้ง ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและ
ขนสัตว์ การแต่งผม และการเสริมสวยอื่นๆ การท า
ศพ และกิจกรรมที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

 16) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน 
(กิจกรรม 86101 - 86102) ได้แก่ 

- กิจกรรมของโรงพยาบาลทั่วไปและ
โรงพยาบาลเฉพาะโรค (อายุรกรรม ศัลยกรรม จิตเวช) 
สถาน พัก ฟ้ื นส าห รับ ผู้ ป่ วยศูน ย์ ป้ อ งกัน โรค 
โรงพยาบาลโรคจิต ศูนย์ฟ้ืนฟู (ที่มีการรักษาทาง
การแพทย์) สถานพยาบาล 

- กิจกรรมที่ให้บริการส าหรับผู้ป่วยใน
เป็นส่วนใหญ่ และท าการรักษาภายใต้ค าแนะน า
ของแพทย์  ซึ่ งป ระกอบด้ วยการบริการของ
คณะแพทย์และผู้ช่วยแพทย์สิ่งอ านวยความสะดวก
ในห้องปฏิบัติการและทางด้านเทคนิค รวมทั้งการ
บริการทางด้านรังส ีว ิทยาและวิส ัญญ ีว ิทยา    
สิ่งอ านวยความสะดวกด้านอาหารและด้านอ่ืน ๆ 
ของโรงพยาบาล เช่น การบริหารด้านห้องฉุกเฉิน 

2.3.3 รูปแบบการจัดตั งตามกฎหมาย 
จ าแนกออกเป็น  9 ประเภท ได้แก่ 

1) ส่ วนบุ คคล  หมายถึ ง สถาน -
ประกอบการที่มีเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาคนเดียว
หรือหลายคนรวมกัน  และให้หมายรวมถึง  
ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลด้วย 
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2) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด (หจก.) ห้างหุ้นส่วน
ส าม ัญ น ิต ิบ ุค ค ล  (ห สน .) ห มายถ ึง  สถาน
ประกอบการที ่จัดตั ้งขึ ้นโดยคณะบุคคลตั ้งแต่    
2 คนขึ้นไป รวมทุนกันเพ่ือประกอบกิจการ และ
รับผิดชอบร่วมกันโดย จดทะเบียนถูกต้องตาม
กฎหมาย 

  3) บริษัทจ ากัด บริษัทจ ากัด (มหาชน) 
- บริษ ัทจ าก ัด : (บจก .) หมายถ ึง 

สถานประกอบการที่จัดตั้งขึ้นโดยผู้ริเริ่มคณะหนึ่ง 
และได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายโดยมีผู้
เริ่มด าเนินการอย่างน้อย  3 คนข้ึนไป 

- บริษัทจ ากัด  (มหาชน ) : (บมจ.) 
หมายถึง สถานประกอบการที่จัดตั้งขึ้นโดยการ
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท การควบบริษัท หรือการ
แปรสภาพบริษัท และวัตถุประสงค์ที่จะขายหุ้น
ต่อประชาชน โดยมีผู้ริเริ่มด าเนินการตั้งแต่ 15 
คนข้ึนไป 

  4) ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หมายถึง 
สถานประกอบการที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ หรือมี
ทุนอยู่ ด้ วย  ไม่น้ อยกว่าร้อยละ  50 ของทุน
ทั้งหมด ในที่นี้ให้หมายรวมถึงสถานประกอบการ
ที่ด าเนินการโดยรัฐบาลด้วย 

  5) สหกรณ์ หมายถึง สถานประกอบการ
ที่จัดตั ้งขึ้นในรูปของสหกรณ์ โดยจดทะเบียน
ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยมีผู้ก่อตั้ง
ไม่น้อยกว่า 10 คน 

  6) กลุ่มแม่บ้าน หมายถึง กลุ่มที่เกิดจาก
ความต้องการของสมาชิกที่มารวมกลุ่มกันขึ้นมา 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีแนวคิดสร้างสรรค์กลุ่ม เพ่ือ
ยกระดับความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดียิ่งขึ้นทั้ง
คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม 
โดยใช้หลักการท างานแบบมีส่วนร่วม คือร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจและร่วมพัฒนาสมาชิก 

7) สมาคม หมายถึง การก่อตั้งสมาคม
เพ่ือกระท าการใดๆ อันมีลักษณะต่อเนื่องร่วมกัน
และมิใช่เป็นการหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปัน
กั น  ต้ อ งมี ข้ อบั งคม และจด ท ะ เบี ย น ต าม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้  โดยมีผู้ริเริ่ม
ก่อตั้ง 3 คน 

   8) มูลนิธิ หมายถึง ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้
โดยเฉพาะส าหรับวัตถุประสงค์ เพ่ือการกุศล
สาธารณ ะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ 
วรรณคดี การศึกษา หรือเพ่ือสาธารณประโยชน์
อย่างอ่ืน โดยมิได้มุ่งหาประโยชน์มาแบ่งปันกัน 
และการจัดการทรัพย์สินของมูลนิธิ ต้องมิใช่เป็น
การหาผลประโยชน์เพื่อบุคคลใด 
    9) อ่ืนๆ หมายถึง สถานประกอบการที่
จัดตั้งในรูปแบบอ่ืนๆ นอกจากที่กล่าวข้างต้น เช่น 
สโมสร ชมรมต่างๆ  นิติบุคคลอาคารชุด เป็นต้น 

2.3.4 2.3.4 รูปแบบการจัดตั งทางเศรษฐกิจรูปแบบการจัดตั งทางเศรษฐกิจ  
จ าแนกออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
    1) ส านักงานแห่งเดียว หมายถึง สถาน-
ประกอบการที่ไม่มีหน่วยงานย่อยหรือสาขาอ่ืนใด 
และไม่เป็นหน่วยงานย่อยหรือสาขาของสถาน
ประกอบการอ่ืน 
    2) ส าน ักงานใหญ ่ หมายถึง สถาน-
ประกอบการที่เป็นเจ้าของ และควบคุมกิจการของ 
สถานประกอบการอ่ืนที่เป็นส านักงานสาขาหรือ
หน่วยงานย่อย 
    3) ส านักงานสาขา หมายถึง สถาน -
ประกอบการที่เป็นสาขา หรือหน่วยงานย่อยของ
สถานประกอบการอ่ืนที่เป็นส านักงานใหญ่ 

   4) อ่ืนๆ หมายถึง สถานประกอบการที่
จัดตั้งในรูปแบบอื่นๆ นอกจากที่กล่าวข้างต้น 

    2.3.5 2.3.5 คนท างานคนท างาน   
หมายถึง คนที่ท างานในสถานประกอบการ

ทั้งที่ได้รับเงินเดือนและไม่ได้รับเงินเดือนที่สถาน-
ประกอบการมีอยู่ตามปกติ รวมทั้งผู้ที่ปกติท างาน
อยู่ในสถานประกอบการแห่งนี้ แต่ในวันดังกล่าว 
ไม่ได้มาท างาน เนื่องจากเจ็บป่วย ลาหยุด พักผ่อน 
โดยได้รับค่าจ้าง/เงินเดือน คนท างานประกอบด้วย 
  1) คนท างานโดยไม่ได้รับค่าจ้างเงินเดือน 
ได้แก่  เจ้าของกิจการ หุ้ นส่ วน  หรือสมาชิกใน
ครอบครัวที่ท างานให้กับสถานประกอบการผู้ที่มา
ฝึกงาน หรือผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการซึ่ง
มีจ านวนชั ่วโมงท างานไม่ต่ ากว่าสัปดาห์ละ 20 
ชั่วโมง โดยเจ้าของหรือผู้ประกอบการอาจให้เงิน 
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม หรือช่วยเหลือเกื้อกูลอย่าง
อ่ืนๆ แต่ไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องการจ่ายค่าแรงให้
ตามกฎหมายและลูกจ้าง 
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 2)  ลูกจ้าง ได้แก่ ผู้ที่ปฏิบัติงานให้กับ
สถานประกอบการ โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง
เป็นประจ าตั้ งแต่ระดับบริหาร นักวิชาการ 
เส มี ย น  พ นั ก ง า น ต่ า ง ๆ  เช่ น  ผู้ จั ด ก า ร 
ผู ้อ านวยการ  ผู ้ปฏ ิบ ัต ิงาน  ในห ้องทดลอง 
พนักงานขาย และลูกจ้างที่ท างานในกรรมวิธีการ
ผลิต เป็นต้น ค่าจ้างที่ ได้รับอาจเป็นรายปักษ์  
รายสัปดาห์ รายวัน รายชั่วโมง หรือรายชิ้นก็ได้ 
นอกจากนี้ยังรวมถึงผู้ที่สถานประกอบการส่งไป
ประจ าที่สถานประกอบการอ่ืนด้วย เช่น พนักงาน
รักษาความปลอดภ ัย  คนท าความสะอาด 
พนักงานขายตามห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ไม่รวม
คนท างาน ดังต่อไปนี้ 

- ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่ได้รับเบี้ย
ประชุมเป็นครั้งคราว 

- คนท างานของสถานประกอบการอ่ืน
ที่มาปฏิบัติงานประจ าที่สถานประกอบการแห่งนี้ 

- คนท างานที่รับงานไปท าที่บ้านแล้ว
น ามาส่งโดยไม่ได้ลงทุนซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (แต่ถ้ามี
การใช้เครื่องมือส่วนตัวเล็กน้อยได้ เช่น มีด เข็มด้าย) 

- คนงานที่ลางานเป็นระยะเวลานาน 
เช่น ลาไปรับราชการทหาร 

- คนที่ สถานประกอบการจ้างมา
ท างานเฉพาะอย่างเป็นครั้งคราว เช่น กรรมกร  
ที่จ้างมาขนของ พนักงานเดินตลาดหรือตัวแทน
ขายที่ไม่มีเงินเดือนประจ า 

       2.3.6 เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์  
 หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่สถาน

ประกอบการมีไว้ใช้ในการด าเนินธุรกิจ และ
สามารถใช้งานได้ จ าแนกเป็น 
 1) คอมพิ ว เตอร์ส่ วนบุ คคล 
(Personal Computer: PC) ประกอบด้วย 

  - คอมพิ วเตอร์ เดสก์ท็อป 
(Desktop) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ใช้
งานตามบ้านและส านักงาน ซึ่งถูกออกแบบมาให้
ตั้งบนโต๊ะมีการแยกชิ้นส่วนประกอบเป็น ซีพียู 
จอภาพ และแป้นพิมพ์ และรวมถึงคอมพิวเตอร์
เดสก์ท็อปแบบออลอินวัน (All In One Desktop)  
 
 

ซึ่งออกแบบมาส าหรับใช้งานแบบตั้งโต๊ะ แต่รวมเอา
ซีพียูผนวกเข้าไว้ร่วมกับจอภาพ 

- คอมพิ ว เตอร์ โน้ ตบุ๊ ค /เน็ ตบุ๊ ค 
(Notebook/Net Book) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพาส าหรับเคลื่อนย้ายไปใช้งานในที่ต่างๆ  มี
น้ าหนักประมาณ  1 - 3 กิโลกรัม สามารถใช้
พลังงานทั้งจากแบตเตอรี่หรือพลังงานไฟฟ้าจาก
การเสียบปลั๊กไฟ โดยทั่วไป Net Book จะมีขนาด
หน้าจอประมาณ 10 นิ้ว และมีประสิทธิภาพการ
ประมวลผลที่ด้อยกว่า Note Book แต่ประหยัด
พลังงานมากกว่า  ซึ ่งเหมาะส าหรับการใช้งาน
เชื่อมต่อไร้สาย อินเทอร์เน็ต แอพพลิเคชั่น และ
โปรแกรมที่ใช้ประสิทธิภาพการประมวลผลต่ า 
ขณะที่ Note Book จะมีหน้าจอประมาณ 13 - 17 
นิ้ว และมีประสิทธิภาพการประมวลผลด้านวิดีโอ 
และกราฟฟิก ที่สูงกว่า Net Book โดยขึ้นอยู่กับ
อุปกรณ์ท่ีใช้ 

  - แ ท็ บ เล็ ต พี ซี  (Tablet PC) 
หมายถึง คอมพิวเตอร์ชนิดพกพาที่ท างานด้วย
ระบบสัมผัส  (Touch Screen) มีขนาดหน้าจอ
ระหว่าง 7 - 10 นิ้ว รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย 
เหมาะส าหร ับการใช ้งานอ ิน เทอร์เน ็ต  และ
แอพพลิเคชั่น เป็นพ้ืนฐานเช่นเดียวกับ Net Book 
ส าหรับประเภทของ Tablet PC นั้นมีทั้ง แบบที่มี
แป้นพิมพ์ซึ่ งสามารถหมุนและพับหน้ าจอได้ 
(Convertible Tablet) และไม่มีแป้นพิมพ์แต่สั่ ง
การด้วยแป้นพิมพ์ดิจิทัลที่อยู่บนหน้าจอ (Slate 
Tablet) โดยการใช้นิ้วมือสัมผัส  หรือใช้ปากกา 
Stylus สั่งการท างาน 

- เ วิ ร์ ค ส เต ชั่ น  ( Workstation) 
หมายถึง คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะที่มีความสามารถ
ในการค านวนด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม หรือ
งานอ่ืนๆที่เน้นการแสดงผลด้านกราฟฟิกต่างๆ เช่น 
การน ามาช่วยออกแบบภาพกราฟฟิกในโรงงาน
อุตสาหกรรมเพ่ือออกแบบชิ้นส่วนใหม่ๆ เป็นต้นซึ่ง
จากการที่ต้องท างานกราฟฟิกที่มีความละเอียดสูง
ท า ให้ เวิ ร์ ค ส เตชั่ น ใช้ ห น่ วยป ระมวลผลที่ มี
ประสิทธิภาพมากรวมทั้งมีหน่วย  เก็บข้อมูลส ารอง
จ านวนมากด้วยมีผู้ใช้บางกลุ่มเรียกเครื่องระดับ
เวิร์คสเตชั่นนี้ว่าซูเปอร์ไมโคร (Super Micro) 
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 เพราะออกแบบมาให้ใช้งานแบบตั้งโต๊ะแต่ชิปที่
ใช้ท างานนั้นแตกต่างกันมาก เนื่องจาก เวิร์คส
เตชั่นส่วนมากใช้ชิปประเภท RISC (Reduced 
Instruction Set Computer) ซึ่ งเป็นชิปที่ ลด
จ านวนค าสั่งที่สามารถใช้สั่งงานให้เหลือเฉพาะที่
จ าเป็นเพื่อให้สามารถท างานได้ด้วยความเร็วสูง 
 - เ ท อ ร ์ม ิน ัล  (Terminal) เป็น
เครือ่งคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถประมวลผลข้อมูล
ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการท างานช้า 
เพราะต้องรอการประมวลผลจากเครื่องแม่ข่าย
เท่ านั้ น  เครื่ อ ง เทอร์มิ นั ลป ระกอบ ไปด้ วย 
จอคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ และเมาส์ เพ่ือใช้ใน
การแสดงข้อมูลและส่งข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่าย 
ท าให้ประหยัดค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้อย่าง
มาก เครื่องเทอร์มินัลเมื่อออกจากเครือข่ายจะไม่
สามารถท างานได้แต่การดูแลรักษาระบบ
เครือข่ายที่ใช้เครื่องเทอร์มินัลจะง่ายกว่าระบบ
เครือข่ายที่ใช้เครื่องเวิร์คสเตชัน 

 - คอมพิวเตอร์เพื่อการบริการและ
ป ร ะ ม ว ล ผ ล จ า ก ส่ ว น ก ล า ง  ห ม า ย ถึ ง 
คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งไว้ส่วนกลาง เพื่อควบคุมการ
ท างานและให้บริการคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืนๆ 
ได้แก ่เซิร์ฟเวอร์ (Server) เมนเฟรม(Mainframe) 
มินิคอมพิว เตอร์  (Minicomputer) ซุปเปอร์
คอมพิวเตอร์ (Supercomputer)  
การขายสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ต 
(พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Commerce) 
 สถานประกอบการที่มีการขายสินค้า
หรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือหมายถึง 
การให้ลูกค้าสั่งซื้อ สั่งจอง สินค้าหรือบริการผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต (ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ Social 
Network Extranet EDI หรือทาง e-mail ก็ได้) 
ส่วนการช าระเงินหรือจัดส่งสินค้าจะท าผ่านทาง
ช่องทางใดก็ได้ 

2.3.7 ลักษณะท่ีพักแรม  
1) ที่พักเพื่อการท่องเที่ยว คือ สถาน-

บริการที่พักชั่วคราวส าหรับผู้เดินทางจากต่างถิ่น 
จากถิ่นที่อยู่อาศัยประจ าในจังหวัดหนึ่งไปยัง                    
สถานที่ ที่ อยู่ ใ น อีกจั งหวั ดหนึ่ ง ชั่ ว คราว            

โดยมีจุดประสงค์เพ่ือท่องเที่ยว พักผ่อน เยี่ยม    
ครอบครัว/ ญาติมิตร ประชุม/สัมมนา เล่น/ดูกีฬา
ประกอบพิธีทางศาสนารวมทั้งเดินทางเพ่ือไปรับ
การรักษาตัว หรือประกอบภาระกิจอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่
เพ่ือการศึกษา การประกอบอาชีพหรือหารายได้
ภายในสถานที่ที่บุคคลนั้นเดินทางไปเยี่ยมเยียน 
โดยมีบริการต่างๆ เพ่ือความสะดวกของผู้ที่มาพัก
และมีการคิดค่าบริการเป็นรายวัน 

2) ที่พั กไม่ ใช่ เพื่ อการท่องเที่ ยว  คือ 
สถานบริการที่พักส าหรับบุคคลในท้องถิ่น (จังหวัด) 
หรือบุคคลที่เข้ามาเพ่ือการศึกษา (เรียนหนังสือ) 
หรือท างาน ประกอบอาชีพ/หารายได้ในจังหวัดนั้น  
 

2.4 รายการข้อมูล 
      ส าหรับแบบสอบถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 
และบันทึกรายละเอียดข้อมูลของสถานประกอบการ
ที่อยู่ในข่ายการส ามะโนนี้ ประกอบด้วย 
 1)  ชื่อและสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ 
 2)  ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสถาน
ประกอบการ 
      3)  รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย 
 4)  รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ 
      5)  การจดทะเบียนพาณิชย์      
 6)  การร่วมลงทุนหรือถือหุ้นจากต่างประเทศ 
      7)  จ านวนคนท างานและลูกจ้าง 
      8)  ระยะเวลาการด าเนินกิจการ 
      9)  สถานประกอบการที่พักแรม 
     10)  จ านวนเตียงของโรงพยาบาล 
     11)  การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  
     12)  หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail     
Address     
     13) สถานที่ตั้งของส านักงานใหญ่ 

 

2.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.5.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการ

ส่งเจ้าหน้าที่  ซึ่งเป็นข้าราชการและลูกจ้างของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติออกไปท าการสัมภาษณ์
เจ้ าของ ผู้ ป ระกอบการหรือผู้ แทนที่ สถาน -
ประกอบการมอบหมายให้เป็นผู้ให้ข้อมูล  
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2.5.2 คาบเวลาการปฏิบัติงาน ขั้นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานหรือการนับจด (lishing) 

1) การเก็บรวบรวมข้อมูล  
    กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน

พฤษภาคม - กันยายน 2559 
  ในเขตเทศบาล ระหว่างเดือน

พฤษภาคม - สิงหาคม 2559 
  นอกเขตเทศบาล ระหว่างเดือน 

ตุลาคม – ธันวาคม 2559 
2)  การประมวลผลและน าเสนอผล

ข้อมูล ภายในมิถุนายน 2560  
2.5.3 การอบรม 

การอบรมการปฏิบัติงานโครงการส ามะโน
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ขั้นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลพ้ืนฐานหรือการนับจด แยกเป็น 3 ระดับ 
ดังนี้ 

1) ระดับสถิติ จั งหวัด  เจ้ าหน้ าที่
โครงการ เป็นผู้อบรมชี้แจงเกี่ยวกับแผนงาน 
แนวทางการบ ริห าร โครงการและวิ ธี ก าร
ปฏิบัติงาน 

2) ระดับเจ้าหน้าที่ผู้อบรม เจ้าหน้าที่
โครงการเป็นผู้อบรมชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียด
ของการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และ
การน าเสนอผลข้อมูล ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้อบรม ซึ่ง
เป็นข้าราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือ
ท าหน้าที่อบรมเจ้าหน้าที่วิชาการและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล 

3) ระดับ เจ้ าหน้ าที่ วิช าการและ
เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ปฏิ บั ติ งาน เก็บ รวบรวมข้อมู ล 
เจ้าหน้าที่ผู้อบรมจะเป็นผู้อบรมชี้แจงเกี่ยวกับ

รายละเอียดของการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ 
ให้กับเจ้าหน้าที่วิชาการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นข้าราชการ พนักงาน
ราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราว ทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค 
2.6 การประมวลผลข้อมูล 

การประมวลผลข้อมูลทุกขั้นตอน และการ
จัดท ารายงานผลระดับจังหวัด ด าเนินการที่
ส านักงานสถิติจังหวัด โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ
ในส่วนกลางให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการ เช่น 
การจัดท าโปรแกรมส าหรับการบันทึกข้อมูลและ
การประมวลผลข้อมูล และการจัดท าต้นแบบตาราง
เสนอผลและรายงานผล เป็นต้น ส าหรับข้อมูล
พ้ืนฐานระดับภาคและทั่วราชอาณาจักร จะท าการ
ประมวลผลข้อมูลและจัดท ารายงานที่ส านักงาน
สถิติแห่งชาติในส่วนกลาง 
 
2.7 การน าเสนอผลข้อมูล 

การจัดท ารายงานผลส ามะโนอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2560 ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
หรือการนับจด จะจัดท ารายงานผล ดังนี้ 

1) รายงานผลเบื้องต้น  ระดับภาค และ
ทั่วราชอาณาจักร จ านวน 6 ฉบับ ประกอบด้วย 
รายงานผลเบื ้องต้นของปริมณฑล  ภาคกลาง 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และ
ทั่วราชอาณาจักร 

2) รายงานผลระดับจังหวัด รวม 77 ฉบับ 
3) รายงานผลระดับภาค และทั่วราชอาณาจักร 

จ านวน 6 ฉบับ ประกอบด้วย  รายงานผลของ 
ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก-
เฉียงเหนือ ภาคใต้ และทั่วราชอาณาจักร 

 



 
 

 
 

บทที่ 3 
ผลการส ามะโน

 
 การน าเสนอผลส ามะโนในรายงานฉบับนี้เป็น
ผลจากขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานหรือการนับ
จด สถานประกอบการในปี 2559 ซึ่ งจัดจ าแนก
ประเภทสถานประกอบการตามการจัดประเภท
มาตรฐาน อุตสาหกรรมประเทศไทย ปี  2552 
(Thailand Standard Industrial Classification : 
TSIC 2009)ได้แก่ ธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการ
บริการ การผลิต การก่อสร้าง การขนส่งทางบกและ
สถานที่เก็บสินค้า กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการ
สื่อสาร และกิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชนที่ตั้งอยู่
ใน จังหวัดหนองคาย โดยด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลสถานประกอบการในพื้นที่เขตเทศบาล ระหว่าง
เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 และพ้ืนที่นอกเขต
เทศบาลระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559 
 ผลการเก ็บรวบรวมข้อม ูล พื ้นฐานของ
สถานประกอบการในจังหวัดหนองคาย พบว่า มีสถาน-
ประกอบการจ านวนทั้งสิ้น 14,363 แห่ง ในจ านวนนี้ 

 

แยกเป็นสถานประกอบการที่เก็บรวบรวมรายการ
ข้อมูลพ้ืนฐานในแบบสอบถามได้ครบถ้วน จ านวน 
13,686 แห่ง และสถานประกอบการที่เก็บรวบรวม
รายการข้อมูลได้เพียงรายการ ชื่อ ที่ตั้ง และประเภท
ธุรกิจ/อุตสาหกรรม จ านวน 677 แห่ง ส าหรับข้อมูล
ที่น าเสนอผลในรายงานฉบับนี ้จะเป็นข้อมูลของ
สถานประกอบการที่เก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานได้
ครบถ้วน จ านวน 13,686 แห่ง เท่านั้น สรุปได้ดังนี้ 

3.1จ านวนสถานประกอบการ 
 เมื่อพิจารณาจ านวนสถานประกอบการเป็น
รายอ าเภอในจังหวัดหนองคาย พบว่า อ าเภอเมืองมี
สถานประกอบการมากที่สุด 4 ,894 แห่ง (ร้อยละ 
35.8) รองลงมา ได้แก่ อ าเภอโพนพิสัย 2 ,651 แห่ง 
(ร้อยละ 19.4) อ าเภอท่าบ่อ 2,356 แห่ง (ร้อยละ 17.2) 
ส าหรับอ าเภอที่มีสถานประกอบการน้อยที่สุดคือ 
อ าเภอโพธิ์ตาก 320 แห่ง (ร้อยละ 2.3) (ตาราง 3.1) 

 
ตาราง 3.1 จ านวนและร้อยละของสถานประกอบการจ าแนกตามอ าเภอ 

อ าเภอ จ านวน ร้อยละ 
รวม  13,686  100.0 

เมืองหนองคาย  4,894  35.8 
ท่าบ่อ  2,356  17.2 
โพนพิสัย  2,651  19.4 
ศรีเชียงใหม่  679  5.0 
สังคม  579  4.2 
สระใคร  543  4.0 
เฝ้าไร ่  909  6.6 
รัตนวาปี  755  5.5 
โพธิ์ตาก  320  2.3 
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3.2 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 เมื่อพิจารณาสถานประกอบการจ าแนกตาม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจพบว่า เป็นสถานประกอบการที่
ด าเนินกิจกรรม การขายปลีก ร้อยละ 36.1 รองลงมา
เป็นสถานประกอบการที่ด าเนินกิจกรรม การผลิต
ร้อยละ 24.9 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ  
 

11.0 กิจกรรมบริการอ่ืนๆ ร้อยละ 8.0 การขายส่งและ
การขายปลีกการซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์
ร้อยละ 7.6 ส าหรับการประกอบการตามกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ นอกจากที่กล่าวข้างต้น แต่ละ
ประเภทมีสัดส่วนต่ ากว่าร้อยละ  3.0 (ตาราง 3.2) 
 

ตาราง 3.2 จ านวนและร้อยละของสถานประกอบการ จ าแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ จ านวน ร้อยละ 
รวม 13,686 100.0 

การผลิต 3,407 24.9 
การจัดการและการบ าบัดน้ าเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล 9 0.1 
การก่อสร้าง 172 1.2 
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 
และจักรยานยนต์ 

1,037 7.6 

การขายส่ง 
การขายปลีก 

274 2.0 
4,942 36.1 

การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า 288 2.1 
ที่พักแรม 
บริการอาหารและเครื่องดื่ม 

201 1.5 
1,504 11.0 

ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 42 0.3 
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 306 2.2 
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค 95 0.7 
กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน 169 1.2 
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 146 1.1 
กิจกรรมบริการอ่ืน ๆ 1,091 8.0 
กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน 3 - 

หมายเหตุ : - ไม่มีข้อมูล หรือข้อมูลมีค่าเป็น 0 หรือมีข้อมูลจ านวนเล็กน้อย 
 
3.3 ขนาดของสถานประกอบการ 
   เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ 
พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 98.0 หรือ 13,406 แห่ง เป็น
สถานประกอบการขนาดเล็กหรือที่มีคนท างาน 1-15 คน 
สถานประกอบการที่มีคนท างาน 16-25 คน มีจ านวน 
166 แห่ง (ร้อยละ 1.2) สถานประกอบการที่มีคนท างาน 
31-50 คน และ 51-200 คน มีจ านวนใกล้เคียงกัน คือ 
43 แห่ง และ 38 แห่ง (ร้อยละ 0.3) ส่วนสถาน-
ประกอบการที่มีคนท างาน 26-30 คน มีจ านวนน้อย
ที่สุด 31 แห่ง  (ร้อยละ 0.2) 

3.4 รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย 
 สถานประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 94.3 
เป็นสถานประกอบการที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบส่วนบุคคล 
ส าหรับรูปแบบของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ 
อ่ืนๆ (เช่น การรวมกลุ่ม ) มีร้อยละ 2.8 สถาน -
ประกอบการที่มีรูปแบบการจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มีร้อยละ1.6 และ
รูปแบบการจัดตั้ งเป็นบริษัทจ ากัด บริษัทจ ากัด 
(มหาชน) มีร้อยละ 1.3 
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3.5 รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ 
 ส าหรับรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจของ
สถานประกอบการ พบว่า ส่วนใหญ่ถึง 13,550 แห่ง 
หรือร้อยละ 99.0 เป็นส านักงานแห่งเดียว  (ไม่มี
ส านักงานใหญ่หรือสาขา) นอกจากนั้นเป็นส านักงาน
สาขา 101 แห่ง หรือร้อยละ 0.7 และที่เหลือ 35 
แห่ง หรือร้อยละ 0.3 เป็นส านักงานใหญ่ 

3.6 การมีต่างประเทศร่วมลงทุนหรือถือหุ้น 
 สถานประกอบการที่มีรูปแบบการจัดตั้งตาม
กฎหมายเป็นบริษัท จ ากัด หรือบริษัท จ ากัด(มหาชน) 

 
ซึ่งมีจ านวน 181 แห่ง นั้น พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 
96.7 ไม่มีการร่วมลงทุนจากต่างประเทศ ส่วนสถาน
ประกอบการที่มีต่างประเทศร่วมลงทุนหรือถือหุ้นใน
กิจการมีอยู่เพียงร้อยละ 3.3 โดยในจ านวนนี้ พบว่า 
เป็นสถานประกอบการที่มีต่างประเทศร่วมลงทุนโดย
ถือหุ้น 10-50% ร้อยละ 1.7 ถือหุ้นน้อยกว่า 10% 
ร้อยละ 1.1 และที่เหลือประมาณร้อยละ 0.5 เป็น
สถานประกอบการที่มีต่างประเทศร่วมลงทุนโดยถือ
หุ้นมากกว่า 50% (ตาราง 3.3) 

  

ตาราง 3.3 จ านวนและร้อยละของสถานประกอบการ จ าแนกตามลักษณะของสถานประกอบการ 
 

ลักษณะของสถานประกอบการ จ านวน ร้อยละ 
ขนาดของสถานประกอบการ (จ านวนคนท างาน)  13,686  100.0 
  1 – 15 คน  13,406  98.0 
    16 – 25 คน  166  1.2 
    26 – 30 คน  31  0.2 
    31 – 50 คน  43  0.3 
    51 – 200 คน  38  0.3 
    มากกว่า 200 คน  2  - 
รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย  13,686  100.0 
   ส่วนบุคคล  12,912  94.3 
   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิตบิุคคล  213  1.6 
   บริษัทจ ากัด บริษัทจ ากัด (มหาชน)  181  1.3 
   อ่ืนๆ  380  2.8 
รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกจิ  13,686  100.0 
   ส านักงานแห่งเดียว  13,550  99.0 
   ส านักงานใหญ ่  35  0.3 
   ส านักงานสาขา  101  0.7 
การมีต่างประเทศร่วมลงทุนหรอืถือหุ้น1/  181  100.0 
  ไม่ม ี  175  96.7 
  มี  6  3.3 
     น้อยกว่า 10 %  2  1.1 
  10 – 50 %  3  1.7 
 มากกว่า 50%  1  0.5 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : - ไม่มีข้อมูล หรือข้อมูลมีค่าเป็น 0 หรือมีข้อมูลจ านวนเล็กน้อย 
 1/จ านวนเฉพาะบริษัทจ ากัด และบริษัทจ ากัด (มหาชน) 
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 เมื่อพิจารณากิจกรรมทางเศรษฐกิจ จ าแนกตาม
ขนาดของสถานประกอบการ พบว่า มากกว่าร้อยละ 
90.0 สถานประกอบการเกือบทุกประเภท เป็นสถาน
ประกอบการขนาดเล็กหรือที่มีคนท างาน 1 - 15 คน  

ยกเว้นสถานประกอบการที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
การจัดการและบ าบัดน้ าเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล 
และกิจกรรมด้านโรงพยาบาล (ตาราง 3.4) 

 
ตาราง 3.4 จ านวนและร้อยละของสถานประกอบการ จ าแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจและขนาดของ 
  สถานประกอบการ(จ านวนคนท างาน)  
 

 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

 
รวม 

ขนาดของสถานประกอบการ (จ านวนคนท างาน) 
1-15 
คน 

16-25 
คน 

26-30   
คน 

31-50  
คน 

51-200 
คน 

มากกว่า
200 คน 

รวม 13,686 13,406 166 31 43 38 2 
 (100.0) (98.0) (1.2) (0.2) (0.3) (0.3) (0.0) 
การผลิต 3,407 3,224 110 22 28 21 2 
 (100.0) (94.6) (3.2) (0.7) (0.8) (0.6) (0.1) 
การจัดการและการบ าบัดน้ าเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล 9 4 4 - 1 - - 
 (100.0) (44.4) (44.4) - (11.2) - - 
การก่อสร้าง 172 170 2 - - - - 
 (100.0) (98.8) (1.2) - - - - 
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์  
และจักรยานยนต ์

1,037 1,029 8 - - - - 

 (100.0) (99.2) (0.8) - - - - 
การขายส่ง 
 

274 266 5 - 2 1 - 
 (100.0) (97.1) (1.8) - (0.7) (0.4) - 
การขายปลีก 4,942 4,896 25 2 8 11 - 
 (100.0) (99.1) (0.5) - (0.2) (0.2) - 
การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า 288 286 1 1 - - - 
 (100.0) (99.4) (0.3) (0.3) - - - 
ที่พักแรม 201 191 5 1 3 1 - 
 (100.0) (95.0) (2.5) (0.5) (1.5) (0.5) - 
บริการอาหารและเครื่องดื่ม 1,504 1,498 5 1 - - - 

 (100.0) (99.6) (0.3) (0.1) - - - 
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 42 41 - 1 - - - 

 (100.0) (97.6) - (2.4) - - - 
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย ์ 306 305 - 1 - - - 

 (100.0) (99.7) - (0.3) - - - 
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค 95 95 - - - - - 
 (100.0) (100.0) - - - - - 
กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน 169 166 - 1 1 1 - 
 (100.0) (98.2) - (0.6) (0.6) (0.6) - 
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 146 144 - 1 - 1 - 
 (100.0) (98.6) - (0.7) - (0.7) - 
กิจกรรมบริการอื่น ๆ 1091 1091 - - - - - 
 (100.0) (100.0) - - - - - 
กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน 3 - 1 - - 2 - 
 (100.0) - (33.3) - - (66.7) - 

 
 
 

 
 
 

หมายเหตุ : (1) ตัวเลขในวงเล็บ คือ อัตราร้อยละ 
(2) - ไม่มีข้อมูล หรือข้อมูลมีค่าเป็น 0 หรือมีข้อมูลจ านวนเล็กน้อย 
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3.7 คนท างานและลูกจ้าง 
3.7.1 จ านวนคนท างาน           

หากพิจารณาตามขนาดสถานประกอบการ 
พบว่า คนท างาน 28,126 คน (ร้อยละ 73.9) ท างาน
ในสถานประกอบการขนาดเล็กที่มีคนท างาน 1-15 
คน ที่เหลือ 9,951 คน (ร้อยละ 26.1) ท างานใน
สถานประกอบการขนาดอ่ืน ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ท างานใน
สถานประกอบการ การผลิต และการขายปลีก    
ร้อยละ 34.7 และ 30.9 ตามล าดับ 
 

 3.7.2 จ านวนลูกจ้าง 
 ส าหรับลูกจ้าง พบว่า 6,937 คน (ร้อยละ
65.3) ท างานในสถานประกอบการที่มีคนท างาน 
1-15 คน รองลงมาอยู่ในสถานประกอบการขนาด 
51-200 คน และ 16-25 คน ร้อยละ 13.5 และ 11.2 
ตามล าดับ โดยลูกจ้างส่วนใหญ่ท างานในสถาน
ประกอบการ การผลิต และการขายปลีก ร้อยละ 
27.7 และ 26.1 ตามล าดับ ที่ เหลือกระจายอยู่ใน
สถานประกอบการประเภทอ่ืนๆ (ตาราง 3.5) 

ตาราง 3.5 จ านวนและร้อยละของคนท างานและลูกจ้าง จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการและ 
 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ขนาดของสถานประกอบการ/กิจกรรมทางเศรษฐกิจ จ านวนสถาน
ประกอบการ 

คนท างาน ลูกจ้าง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
รวม 13,686 38,077 100.0 10,617 100.0 

ขนาดของสถานประกอบการ       
1 - 15 คน 13,406 28,126 73.9 6,647 62.6 

16 - 25 คน 166 3,375 8.9 1,208 11.4 

26 - 30 คน 31 901 2.4 298 2.8 

31 - 50 คน 43 1,749 4.6 472 4.5 

51 - 200 คน 38 3,412 8.9 1,479 13.9 

มากกว่า 200 คน 2 514 1.3 513 4.8 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ      
การผลิต 3,407 13,200 34.7 2,938 27.7 

การจัดการและการบ าบัดน้ าเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล 9 152 0.4 1 - 

การก่อสร้าง 172 700 1.8 407 3.8 

การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และ
จักรยานยนต ์

1,037 2,262 5.9 885 8.3 

การขายส่ง 274 1,336 3.5 802 7.6 

การขายปลีก 4,942 11,745 30.9 2,770 26.1 

การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า 288 519 1.4 207 2.0 

ที่พักแรม 201 1,030 2.7 501 4.7 

บริการอาหารและเครื่องดื่ม 1,504 3,509 9.2 960 9.0 

ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 42 125 0.3 65 0.6 

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย ์ 306 583 1.5 156 1.5 

กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค 95 241 0.6 99 0.9 

กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน 169 592 1.6 265 2.5 

ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 146 371 1.0 150 1.4 

กิจกรรมบริการอื่น ๆ 1,091 1,443 3.8 146 1.4 

กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน 3 269 0.7 265 2.5 

หมายเหตุ : - ไม่มีข้อมลู หรือข้อมลูมีค่าเป็น 0 หรือมีข้อมูลจ านวนเล็กน้อย
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ตาราง 3.6 เปรียบเทียบจ านวนสถานประกอบการ ปี 2554 และ ปี 2559 จ าแนกตามขนาดของสถาน- 
  ประกอบการและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ขนาดของสถานประกอบการ/กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ปี 2554 1/ ปี 2559 ร้อยละการเปลี่ยนแปลง 

รวม 14,736 13,686 - 7.1 
ขนาดของสถานประกอบการ (จ านวนคนท างาน)    

1 - 15 คน 14,591 13,406 - 8.1 
16 - 25 คน 75 166 121.3 
26 - 30 คน 24 31 29.2 
31 - 50 คน 20 43 115.0 
51 - 200 คน 25 38 52.0 
มากกว่า 200 คน 1 2 100.0 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ    
การผลิต 3,829 3,407 - 11.0 
การจัดการและการบ าบัดน้ าเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล 1 9 800.0 
การก่อสร้าง 163 172 5.5 
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และ
จักรยานยนต ์ 1,102 1,037 - 5.9 
การขายส่ง 252 274 8.7 
การขายปลีก 4,999 4,942 -1.1 
การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า 401 288 - 28.2 
ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม 1,996 1,705 - 14.6 
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 88 42 - 52.3 
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย ์ 100 306 206.0 
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค 125 95 - 24.0 
กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน 263 169 - 35.7 
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 153 146 - 4.6 
กิจกรรมบริการอื่น ๆ 1,291 1,091 - 15.5 
กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน 3 3 - 

 
 
  
 

 
  

3.8 การเปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานของสถาน- 
     ประกอบการในระยะ 5 ปี ท่ีผ่านมา 
 3.8.1 จ านวนสถานประกอบการ 
 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลพ้ืนฐานจากการท า
ส ามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 และส ามะโนธุรกิจ
และอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ปี  2559 เที ยบกับปี  2554 พบว่า จ านวนสถาน -
ประกอบการในภาพรวมลดลง ร้อยละ 7.1 โดยสถาน-
ประกอบการที่มีคนท างาน 1-15 คน ลดลง ร้อยละ 2.1 
ในขณะที่สถานประกอบการขนาดอื่นๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่ง 

 สถานประกอบการที่มีคนท างาน 16-25 คน มากที่สุด 
ร้อยละ 121.3 และเพิ่มขึ้นในสถานประกอบการที่มี
คนท างาน 26-30 คน ร้อยละ 29.2 
 หากพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
พบว่า ส่วนใหญ่ลดลงเกือบทุกกิจกรรม โดยลดลง
มากที่สุด ในกิจกรรมเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารและการ
สื่อสาร และเพ่ิมขึ้นในกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการ
และการบ าบัดน้ าเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล กิจกรรม
อสังหาริมทรัพย์ การขนส่ง และกิจกรรมการก่อสร้าง
ตามล าดับ (ตาราง 3.6) 

หมายเหตุ : - ไม่มีข้อมูล หรือขอ้มูลมีค่าเป็น 0 หรือมีข้อมูลจ านวนเล็กนอ้ย 
1/ ส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดหนองคาย 
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3.8.2 การจ้างงาน 
  ด้านการเปลี่ยนแปลงของจ านวนคนท างาน
ในสถานประกอบการในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา เมื่อ
เปรียบเทียบข้อมูล พ้ืนฐานจากการท าส ามะโน
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 และส ามะโนธุรกิจและ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ปี 2559
เทียบกับ ปี 2554 พบว่า จ านวนคนท างานในภาพรวม
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.2 โดยสถานประกอบการที่มี
คนท างาน 16 -25 คน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 121.0 และ 
31-50 คน มีจ านวนคนท างานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 111.5  

 หากพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
พบว่าสถานประกอบการที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
การจัดการและการบ้าบัดน ้าเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล
มีจ านวนคนท างานเพ่ิมขึ้นมากถึงร้อยละ 7,500.0 
และสถานประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 249.1 ส าห รับ สถานประกอบการที่ มี
คนท างานลดลง คือ สถานประกอบการเกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร ลดลงร้อยละ 31.7 
(ตาราง 3.7) 

  
ตาราง 3.7 เปรียบเทียบจ านวนคนท างาน ปี 2554 และ ปี 2559 จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ 
   และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ขนาดของสถานประกอบการ/กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ปี 2554 1/ ปี 2559 ร้อยละการเปลี่ยนแปลง 

รวม 34,567 38,077 10.2 
ขนาดของสถานประกอบการ (จ านวนคนท างาน)    

1 - 15 คน 28,872 28,126 - 2.6 
16 - 25 คน 1,527 3,375 121.0 
26 - 30 คน 692 901 30.2 
31 - 50 คน 827 1,749 111.5 
51 - 200 คน 2,259 3,412 51.0 
มากกว่า 200 คน 390 514 31.8 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ    
การผลิต 10,559 13,200 25.0 
การจัดการและการบ าบัดน้ าเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล 2 152 7,500.0 
การก่อสร้าง 829 700 - 15.6 
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์    
และจักรยานยนต ์ 2,434 2,262 - 7.1 
การขายส่ง 1,091 1,336 22.5 
การขายปลีก 10,479 11,745 12.1 
การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า 667 519 - 22.2 
ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม 5005 4539 - 9.3 
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 183 125 - 31.7 
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย ์ 167 583 249.1 
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค 292 241 17.5 
กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน 586 592 1.0 
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 281 371 32.0 
กิจกรรมบริการอื่น ๆ 1,764 1,443 18.2 
กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน 228 269 18.0 

 หมายเหตุ : - ไม่มีข้อมูล หรือขอ้มูลมีค่าเป็น 0 หรือมีข้อมูลจ านวนเล็กนอ้ย 
1/ ส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดหนองคาย 
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APPENDIX 
STATISTICAL TABLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญตารางสถิติ 
      หน้า 

ตาราง 1 จ านวนสถานประกอบการ จ าแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อ าเภอและต าบล 27 
TABLE 1  NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY ECONOMIC ACTIVITY, AMPHOE AND  

TAMBON 
 

ตาราง 2 จ านวนสถานประกอบการ จ าแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย อ าเภอและต าบล 31 
TABLE 2 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF LEGAL ORGANIZATION,  

AMPHOE AND TAMBON 
 

ตาราง 3 จ านวนสถานประกอบการ จ าแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ อ าเภอและต าบล 35 
TABLE  3  NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF ECONOMIC ORGANIZATION,  

AMPHOE AND TAMBON 
 

ตาราง 4 จ านวนสถานประกอบการ จ าแนกตามสัดส่วนของการร่วมลงทุนหรือถือหุ้นของต่างประเทศ 
อ าเภอและต าบล 

39 

TABLE 4 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY PROPORTION OF FOREIGN INVESTMENT 
OR SHARE HOLDING, AMPHOE AND TAMBON 

 

ตาราง 5 จ านวนสถานประกอบการ จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จ านวนคนท างาน) 
อ าเภอและต าบล 

43 

TABLE 5 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT  
(NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON 

 

ตาราง 6 จ านวนคนท างานในสถานประกอบการ จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ  
(จ านวนคนท างาน) อ าเภอและต าบล 

47 

TABLE 6 NUMBER OF PERSONS ENGAGED IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF 
ESTABLISHMENT 
(NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON 

 

ตาราง 7 จ านวนสถานประกอบการ จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จ านวนลูกจ้าง) 
อ าเภอและต าบล 

51 

TABLE 7 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT  
(NUMBER OF EMPLOYEES), AMPHOE AND TAMBON 

 

ตาราง 8 จ านวนลูกจ้างในสถานประกอบการ จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ  
(จ านวนคนท างาน) อ าเภอและต าบล 

55 

TABLE  8 NUMBER OF EMPLOYEES IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT 
(NUMBER OF PERSONS ENGAGED), AMPHOE AND TAMBON 
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  สารบัญตารางสถิติ (ต่อ)  

   หน้า 
ตาราง 9 จ านวนของสถานประกอบการ จ าแนกตามระยะเวลาการด าเนินกิจการ  

อ าเภอและต าบล 
59 

TABLE 9 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY PERIOD OF OPERATION,  
AMPHOE AND TAMBON 

 

ตาราง 10 จ านวนสถานประกอบการที่พักแรม จ าแนกลักษณะการให้บริการที่พักแรม จ านวน
ห้องพัก อ าเภอและต าบล 

63 

TABLE 10 NUMBER OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS BY TYPE OF SERVICE 
ACCOMMODATION, AMPHOE AND TAMBON 

 

ตาราง 11 จ านวนสถานประกอบการ จ าแนกตามการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
อ าเภอและต าบล 

67 

TABLE  11 NUMBER OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS BY TYPE OF SERVICE 
ACCOMMODATION, AMPHOE AND TAMBON 

 

ตาราง 12 จ านวนสถานประกอบการ จ าแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย  
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

71 

TABLE 12 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF LEGAL ORGANIZATION  
AND ECONOMIC ACTIVITY 

 

ตาราง 13 จ านวนสถานประกอบการ จ าแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ  
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
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TABLE 13 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY FORM OF ECONOMIC ORGANIZATION  
AND ECONOMIC ACTIVITY 

 
 

ตาราง 14 จ านวนสถานประกอบการ จ าแนกตามสัดส่วนของการร่วมลงทุนหรือถือหุ้น   
ของต่างประเทศ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

73 

TABLE  14 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY PROPORTION OF FOREIGN INVESTMENT 
OR SHARE HOLDING AND ECONOMIC ACTIVITY 

 
 

ตาราง 15 จ านวนสถานประกอบการ จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จ านวนคนท างาน) 
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

74 

TABLE 15 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT  
(NUMBER OF PERSONS ENGAGED) AND ECONOMIC ACTIVITY 
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                      สารบัญตารางสถิติ (ต่อ)  

   หน้า 
ตาราง 16 จ านวนคนท างานในสถานประกอบการ จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ  

(จ านวนคนท างาน) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
75 

TABLE 16 NUMBER OF PERSONS ENGAGED IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF 
ESTABLISHMENT (NUMBER OF PERSONS ENGAGED) AND ECONOMIC 
ACTIVITY 

 

ตาราง 17 จ านวนสถานประกอบการ จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จ านวนลูกจ้าง)  
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

76 

TABLE  17 NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT  
(NUMBER OF EMPLOYEES) AND ECONOMIC ACTIVITY 

 

ตาราง 18 จ านวนลูกจ้างในสถานประกอบการ จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ 
 (จ านวนคนท างาน) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

77 

TABLE 18 NUMBER OF EMPLOYEES IN ESTABLISHMENTS BY SIZE OF ESTABLISHMENT 
(NUMBER OF PERSONS ENGAGED) AND ECONOMIC ACTIVITY 

 

ตาราง 19 จ านวนของสถานประกอบการ จ าแนกตามระยะเวลาการด าเนินกิจการ 
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

78 

TABLE 19   NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY PERIOD OF OPERATION   
  AND ECONOMIC ACTIVITY 

 

ตาราง 20 จ านวนสถานประกอบการ จ าแนกตามการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

79 

TABLE  20   NUMBER OF ESTABLISHMENTS BY THE USE OF INFORMATION  
  AND COMMUNICATION TECHNOLOGY AND ECONOMIC ACTIVITY 
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