


 

หนวยงานเจาของเรื่อง  Division-in-Charge 
     กลุมสถิติสถานประกอบการ         Industrial and Business Statistics Group, 
     สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม      Economic and Social Statistics Bureau 
     โทรศัพท 0 2281 0333 ตอ 1210 – 1214      Tel. + 66 (0) 2281 0333  ext. 1210 – 1214 
     โทรสาร0 2281 8617        Fax : + 66 (0) 2281 8617 
     ไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส : eindbusi@nso.go.th      E- mail : eindbusi@nso.go.th 
  
หนวยงานที่เผยแพร Distributed by 
     สํานักสถิติพยากรณ      Statistical Forecasting Bureau 
     สํานักงานสถิติแหงชาต ิ      National Statistical Office 
     ถนนหลานหลวง  เขตปอมปราบศัตรูพาย        Larn Luang Rd.,  
     กทม.  10100      Bangkok 10100, THAILAND 
     โทรศัพท 0 2281 0333 ตอ 1413      Tel. + 66 (0) 2281 0333 ext. 1413 
     โทรสาร0 2281 6438      Fax : + 66 (0) 2281 6438 
     ไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส : binfopub@nso.go.th      E-mail : binfopub@nso.go.th 
      http : // www.nso.go.th 
  
ปท่ีจัดพิมพ Published 
     2552      2009 
  
  
  
  
 



 

คํานํา 
 

สํานักงานสถิติแหงชาติ เปนหนวยงานหลักในการจัดทําขอมูลพื้นฐานทางดานเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ สําหรับโครงการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ เปนโครงการหนึ่ง
ในแผนการดําเนินการของสํานักงาน ซ่ึงมีแผนการจัดทําทุก 2 ป โดยเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ เพื่อเปนประโยชนสําหรับภาครัฐในการ
กําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ และสําหรับภาคเอกชนใชประกอบการวางแผนการลงทุน 

การสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2551 นี้ เปนการสํารวจครั้งที่ 23  
โดยนําเสนอรายงานผลการสํารวจรวม 7 ฉบับ คือ ทั่วราชอาณาจักร กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล                  
ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต และรายงานฉบับพกพา (Pocket book)                
สําหรับรายงานฉบับนี้เปนฉบับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเปนผลการสํารวจสถานประกอบการ
ธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการที่ตั้งอยูใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การสํารวจดําเนินการ
ในชวงเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2551 ทําการเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินกิจการในรอบป 2550                        
(1 มกราคม –  31 ธันวาคม 2550) พบวา จากสถานประกอบการธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                 
ที่มีทั้งสิ้น 404,203 แหง สวนใหญหรือรอยละ 99.0 เปนสถานประกอบการขนาดเล็กที่มีคนทํางาน 1-15 
คน และธุรกิจที่สําคัญไดแก การขายปลีก (ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต) รวมทั้งการซอมแซมของ
ใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน (รอยละ 54.0) สวนคนทํางานในสถานประกอบการ มีทั้งสิ้น 
1,184,302 คน และมีการจางงานทั้งสิ้น 440,513 คน ไดรับคาตอบแทนเฉลี่ยตอคนตอป 62,382 บาท 
สําหรับมูลคารายรับ คาใชจาย และมูลคาเพิ่มของสถานประกอบการรวมทั้งสิ้นประมาณ 840.9 พันลานบาท 
550.4 พันลานบาท และ 290.4 พันลานบาท ตามลําดับ และพบวาในธุรกิจการขายสง และการคา              
เพื่อคานายหนา ยกเวน ยานยนตและรถจักรยานยนต มีมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการสูงที่สุดคือ
ประมาณ 2.2 ลานบาท 

 ในโอกาสนี้ สํานักงานสถิติแหงชาติ ใครขอขอบคุณผูประกอบการและผูเกี่ยวของทุกฝาย ที่ได
ใหความรวมมือในการใหขอมูล ซ่ึงเปนผลใหทุกภาคสวนไมวาภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ / นักวิจัย 
และประชาชนไดมีขอมูลสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาประเทศและพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวของตอไป  
 
 

 



 

PREFACE 
 

 One of the main duties of the National Statistical Office (NSO) is to produce basic statistics 
on the social and economic issues of the country. The Business Trade and Services Survey, among 
the others, has been carried out by the NSO, once every two years. The main purpose of the survey is 
to collect the basic information from business trade and services establishments needed for policy 
formulation and planning development. 

 This 2008 Business Trade and Services Survey is the 23rd round. Its results were published 
into 7 volumes, i.e. the Whole Kingdom, Bangkok, Vicinity and the other four regions and pocket 
book. The field work was conducted during April 1 to July 31, 2008. The data presented in this 
publication were detailed information during January 1, 2007 to December 31, 2007 of business 
establishments located in Northeastern region. There were in total 404,203 business establishments 
in Northeastern region, most of them (about 99.0 percent) were small scale establishments, with 1-15 
persons. Most establishments (about 54.0 percent) were engaged in retail trade, (except of motor 
vehicles and motorcycles), repair of personal and household goods. Regarding persons engaged in 
business establishments, there were totally 1,184,302 persons. Out of this, about 440,513 were 
employees, receiving an annual remuneration, of about 62,382 baht per person. These business 
establishments contributed, of about 840.9 billion baht of receipts, 550.4 billion baht of expenditures 
and 290.4 billion baht of value added. Establishments engaged in wholesale trade and commission 
trade, (except of motor vehicles and motorcycles) had the highest average value added per establishment,                     
of about 2.2 million baht.  

 In this regard, the National Statistical Office would like to express her sincere gratitude to all 
entrepreneurs and all those concerned for their kind cooperation in contributing to the success of the 
survey. Such data would be useful for both public and private sectors in policy formulation and  
economic development of the country. 
 

 



 

บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 

 การจัดทํ าการสํ ารวจธุรกิจทางการค า              
และธุรกิจทางการบริการ ซ่ึงนับเปนการสํารวจ             
ครั้งที ่ 23 มีวัตถุประสงคเพื ่อเก็บรวบรวมขอมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบการธุรกิจทางการคา                         
และธุรกิจทางการบริการ เพื่อเปนประโยชนสําหรับ
ภาครัฐในการกํ าหนดนโยบายทาง เศรษฐกิจ                
ของประเทศ และสําหรับภาคเอกชน ใชประกอบการ
วางแผนการลงทุน  การสํารวจนี้คุมรวมสถาน-
ประกอบการธุรกิจที่มีคนทํางานตั้งแต 1 คนขึ้นไป
ทั่วประเทศ  ที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการขายสง             
ข า ย ป ล ีก โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ภ ัต ต า ค า ร ก ิจ ก ร ร ม                     
ดานอสังหาริมทรัพย กิจกรรมนันทนาการ และ 
การบริการอื่น ๆ  
 การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามดําเนินการ
ในชวงเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2551สําหรับขอมูล
สถิติที่นําเสนอในรายงานฉบับนี้เปนผลการดําเนิน
กิจการในรอบปที่ผานมา  (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 
2550) ของสถานประกอบการธุรกิจทางการคาและ
ธุรกิจทางการบริการ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สรุปไดดังนี้ 

1. จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตาม
หมวดธุรกิจ 

   ผลจากการสํารวจ พบวา จากจํานวน
สถ า นป ร ะ ก อบก า ร ธุ ร กิ จ  ที่ ตั้ ง อ ยู ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือทั้งสิ้น 404,203 แหง พบวา 
สวนใหญ หรือรอยละ 54.0 ประกอบธุรกิจการ                       
ขายปลีก (ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต) 
รวมทั้งการซอมแซมของใช  สวนบุคคลและของใช
ในครัวเรือน รองลงมาประกอบธุรกิจการขาย                  
ก า รบํ า รุ ง รั กษ าและก า รซ อมแซมย านยนต                     
และรถจักรยานยนต รวมทั้งการขายปลีกน้ํามัน
เชื้ อ เพลิงรถยนต  และโรงแรมและภัตตาคาร 
ประมาณรอยละ 13.1 และ 12.9 ตามลําดับ สําหรับ
ธุรกิจนอกเหนือจากที่กลาวขางตน แตละหมวดมี
สัดสวนต่ํากวารอยละ 9.0 ของจํานวนสถาน-
ประกอบการธุรกิจทั้งสิ้น 

ตาราง  1  จํานวนและรอยละของสถานประกอบการธุรกิจ  
                จําแนกตามหมวดธุรกิจ   
 

หมวดธุรกิจ จํานวน รอยละ 

รวม 404,203 100.0 

การขาย การบํารุงรักษาและการซอมแซมยานยนต
และรถจักรยานยนต รวมทั้งการขายปลีกน้ํามนั
เช้ือเพลิงรถยนต 

 

53,041 

 

13.1 

การขายสง และการคาเพ่ือคานายหนา ยกเวนยาน
ยนตและรถจักรยานยนต 12,744 3.2 

การขายปลีก (ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต)
รวมทั้งการซอมแซมของใชสวนบุคคลและของ
ใชในครัวเรือน 

 

218,412 54.0 

โรงแรมและภัตตาคาร 52,099 12.9 

กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย 9,559 2.4 

การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณโดยไมมี 
ผูควบคุม การใหเชาของใชสวนบุคคลและของใช 
ในครัวเรือน 5,882 1.5 

กิจกรรมดานคอมพิวเตอรและกิจกรรมที่เกี่ยวของ 1,242 0.3 

กิจกรรมดานธุรกิจอื่นๆ 8,716 2.1 

กิจกรรมนันทนาการ วํฒนธรรมและการกีฬา 7,031 1.7 

กิจกรรมการบริการอื่นๆ 35,477 8.8 

2. ขนาดของสถานประกอบการ               

   สถานประกอบการสวนใหญ
เปนขนาดเล็กที่มีคนทํางาน 1-15 คน จํานวน 
400,251 แหง หรือรอยละ 99.0 สถานประกอบการ
ที่มีคนทํางานมากกวา 15 คน  มีเพียงรอยละ 1.0 
หรือมีจํานวน  3,952 แหง  ในจํานวนนี้ เปน
สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 16-25 คน 
1,947 แหง สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 
5 1 -2 0 0  คน   3 1 -5 0  คน  และ  2 6 -3 0  คน                   
มีประมาณ 910 แหง 692 แหง และ 339 แหง 
ตามลําดับ สวนที่มีคนทํางานมากกวา  200 คน 
มีจํานวน 64 แหง เทานั้น 



 

แผนภูมิ 1  จํานวนสถานประกอบการธุรกิจ จําแนกตาม 
ขนาดของสถานประกอบการ  (จํ านวน  
คนทํางาน) 

 

 

 

 

 

 

3. รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย   
สถานประกอบการธุรกิจสวนใหญ 

(รอยละ 91.7) มีการจัดตั้งในรูปแบบที่เปนสวนบุคคล
หรือหางหุนสวนที่ไมเปนนิติบุคคล สวนที่มีรูปแบบ
เปนหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด  
และบริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) มีสัดสวน
ประมาณรอยละ 3.8 และ 2.7 ตามลําดับ สําหรับ
สถานประกอบการที่มีรูปแบบเปนสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ สหกรณ มูลนิธิ สมาคม และอื่น ๆ             
มีเพียงรอยละ 1.8 

เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถาน-
ประกอบการ พบวา สถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก
จะดําเนินกิจการในรูปแบบที่เปนสวนบุคคลมากกวา
สถานประกอบการขนาดใหญ  กลาวคือ สถาน-
ประกอบการขนาดเล็กที่มีคนทํางาน  1 - 15 คน               
มีสัดสวนมากที่สุดถึงรอยละ 92.4 ในขณะที่สถาน-
ประกอบการขนาดใหญที่มีคนทํางานมากกวา 200 คน 
มีเพียงรอยละ 9.4 ในทางกลับกัน สถานประกอบการ
ขนาดใหญที่มีรูปแบบเปนบริษัทจํากัด บริษัทจํากัด 
(มหาชน) มีสัดสวนมากที่สุดถึงประมาณรอยละ 71.8 
สวนสถานประกอบการขนาดเล็กมีเพียงรอยละ 2.5
เทานั้น  

แผนภูมิ 2  รอยละของสถานประกอบการธุรกิจ    
                                    จําแนกตามรูปแบบการจัดต้ังตาม กฎหมาย 
                              และขนาดของสถานประกอบการ 

 
 

 

 

 

 

4. รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ 
 สถานประกอบการธุรกิจใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พบสวนใหญ หรือ 
รอยละ  97.0 เปนสํานักงานแหงเดียวไมมี
สํานักงานใหญหรือสาขาอยูที่ใดอีก รอยละ 2.0  
เปนสํานักงานสาขา และเพียงรอยละ 1.0 เปน
สํานักงานใหญ 

เมื่ อพิจารณาตามขนาดของ
สถานประกอบการ พบวา สถานประกอบการ
สวนใหญในทุกขนาดตางก็มีรูปแบบการจัดตั้ง
เปนสํานักงานแหงเดียว 

แผนภูมิ 3  รอยละของสถานประกอบการธุรกิจ  
                  จําแนกตามรูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ    
                 และขนาดของสถานประกอบการ     
 
 
 
 
 
 
 
      

สวนบุคคล หางหุนสวนสามัญ 
นิติบุคคล  

หางหุนสวน 
จํากัด 

บริษัทจํากัด
 บริษัทจํากัด 

(มหาชน) 

   สวนราชการ
   รัฐวิสาหกิจ 

   สหกรณ 
   และอ่ืน ๆ 

 

64

910
692

339

1,947

0
250
500
750

1,000
1,250
1,500
1,750
2,000

    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

สํานักงานแหงเดียว                    สํานักงานใหญ                           สํานักงานสาขา   

ขนาด

จํานวน (แหง) 

404,203 
แหง 

               1 -15 คน 
               16 คนขึ้นไป 

99.0% 

1.0% 

22.6 22.1 14.9 12.4 9.4
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26.4 29.7 42.4
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5. ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ  
สถานประกอบการธุรกิจสวนใหญ    

ที่ดําเนินกิจการ 5-9 ป และนอยกวา 5 ป มีสัดสวน
ใกลเคียงกันคือประมาณรอยละ  31.6 และ  31.5 
ตามลําดับ และที่ดําเนินกิจการ 10-19 ป มีประมาณ
รอยละ 25.7 สวนสถานประกอบการที่ดําเนินกิจการ
ระหวาง 20-29 ป และตั้งแต 30 ปขึ้นไป มีสัดสวน
ใกลเคียงกันประมาณรอยละ 5.8 และ 5.4 ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถาน-
ประกอบการ  พบว า  สถานประกอบการที่ มี
คนทํางาน 16 คนขึ้นไป มากกวาครึ่งดําเนินกิจการ
ตั้งแต 10 ปขึ้นไป สวนสถานประกอบการขนาดเล็ก 
ที่มีคนทํางาน 1-15 คน สวนใหญ (รอยละ 63.3) 
ดําเนินกิจการนอยกวา 10 ป 

แผนภูมิ 4 รอยละของสถานประกอบการธุรกิจ จําแนก  
ตามระยะเวลาในการดําเนินกิจการ  

                 และขนาดของสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 
 

6. ทุนจดทะเบียน  
       สถานประกอบการธุรกิจในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที ่มีทุนจดทะเบียนมีจํานวน 
21,725 แหง หรือรอยละ 5.4 ของจํานวนสถาน-
ประกอบการทั้งสิ้น ในจํานวนนี้สวนใหญ (รอยละ 
96.6) มีทุนจดทะเบียนนอยกวา 10 ลานบาท ที่มีทุน
จดทะเบียน 10 – 99 ลานบาท มีประมาณรอยละ 3.1 
สําหรับสถานประกอบการที่มีทุนจดทะเบียนตั้งแต 
100 ลานบาทขึ้นไป มีเพียงรอยละ 0.3 

แผนภูมิ 5  รอยละของสถานประกอบการธุรกิจ  
                  จําแนกตามทุนจดทะเบียน 

 

 

 

 

 

7. การรวมลงทุนหรือถือหุน  

การประกอบธุ รกิ จ  ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สวนใหญ (รอยละ 99.9) 
ไมมีการลงทุนจากต างประเทศ  สวนที่ มี
ตางประเทศรวมลงทุนหรือถือหุ นในกิจการ       
มีอยูเพียง 91 แหง หรือรอยละ 0.1 ในจํานวนนี้ 
สวนใหญ  (รอยละ  56 .4 )  มีต า งประ เทศ         
รวมลงทุนโดยถือหุน 10 - 50 % ที่มีตางประเทศ
รวมลงทุนโดยถือหุนมากกวา 50% มีประมาณ
รอยละ 34.8 ที่เหลืออีกรอยละ 8.8 เปนสถาน-
ประกอบการที่ มี ต า งประ เทศร วมลงทุน           
โดยถือหุนนอยกวา 10%  

แผนภูมิ 6  รอยละของสถานประกอบการธุรกิจ  
                  จําแนกตามการมีตางประเทศรวม  
                  ลงทุนหรือถือหุน 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

นอยกวา 5 ป          5-9 ป                    10-19 ป                 20-29 ป               30 ปขึ้นไป

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

ไมมี

    < 10%
 
 
 

10 – 50% 
 
 
    > 50% 

มี 

การรวมลงทุนจากตางประเทศ สัดสวนการลงทนุ
ของตางประเทศ
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34.8%

94.6%

5.4%
96.6%

3.1%
0.3%
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   < 10 ลานบาท
 
 

 

10 – 99 ลานบาท
  > 100  ลานบาท
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8. จํานวนคนทํางานและลูกจาง   
  ในป  2550 มีคนทํางานในสถาน-

ประกอบการธุรกิจที่ตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทั้งสิ้น ประมาณ 1.2 ลานคน ในจํานวนนี้ เปนลูกจาง 
440,513 คน เมื่อจําแนกลูกจางตามประเภทธุรกิจตาง ๆ 
พบวา  มีลูกจางปฏิบัติงานในธุรกิจการขายปลีก 
(ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต)  รวมทั้ ง                
การซ อมแซมของใช ส วนบุ คคลและของใช                       
ในครัวเรือน มากที่สุดคือ 172,877 คน หรือรอยละ 
39.2 รองลงมาอยูในธุรกิจการขาย การบํารุงรักษาและ
การซอมแซมยานยนต และรถจักรยานยนต  รวมทั้ง
การขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต 75,510 คน หรือ
รอยละ 17.1 ที่เหลือปฏิบัติงานในธุรกิจนอกเหนือ             
จากที่กลาวขางตน 

 

แผนภูมิ 7 จํานวนคนทํางานรวมในการประกอบการ 
ธุรกิจฯ จําแนกตามหมวดธุรกิจ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

9.  คาตอบแทนแรงงาน   
     ลูกจ า ง ในธุ รกิ จทางการค า                

แ ล ะ ธุ ร กิ จ ท า ง ก า ร บ ริ ก า ร ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียง เหนือ  ได รับค าตอบแทน
แรงงาน รวมทั้งสิ้นประมาณ 27.5 พันลานบาท 
หรือเฉลี่ยตอคนตอป 62,382 บาท โดยลูกจาง             
ที่ ป ฏิบั ติ ง าน ในธุ ร กิ จ เ กี่ ย ว กั บกิ จ ก รรม                  
ด านอสั งหาริมทรัพย  ได รับค าตอบแทน
แรงงานเฉลี่ยตอคนตอปสูงที่สุด 81,143 บาท 
รองลงมาไดแก ลูกจางที่ปฏิบัติงานในธุรกิจ
เกี่ยวกับการขายสงและ การคาเพื่อคานายหนา 
(ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต) และ
กิ จกรรมด านคอมพิ ว เตอร และกิ จกรรม                   
ที่เกี่ยวของ ซ่ึงไดรับคาตอบแทนเฉลี่ยตอคนตอ
ป 75,420 บาท และ 74,623 บาท ตามลําดับ 
สําหรับลูกจางที่ปฏิบัติงานอยูในธุรกิจกิจกรรม
นันทนาการ วัฒนธรรมและการกีฬา ไดรับ
คาตอบแทนเฉลี่ยต่ําที่สุด 22,132 บาทตอป 

  แผนภูมิ  8  ค าตอบแทนแรงงานของสถาน -                       
ประกอบการธุรกิจและคาตอบแทน
แรงงานเฉลี่ยตอคนตอป จําแนกตาม
หมวดธุรกิจ 

10.  รายรับ คาใชจายและมูลคาเพิ่ม  
การประกอบธุรกิจทางการคา

แ ล ะ ธุ ร กิ จ ท า ง ก า ร บ ริ ก า ร ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีมูลคารายรับรวมทั้งสิ้น

57,947
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หมวด     

จํานวน (คน) 

 จํานวนเงิน (ลานบาท) จํานวนเงิน (บาท/คน/ป)

คนทํางาน หมายถึง เจาของกิจการหรือหุนสวนท่ีทํางาน
                 โดยไมไดรับคาจางเงินเดือนและลูกจาง 

หมวด 50  การขาย การบํารุงรักษาและการซอมแซมยานยนตและรถจักรยานยนตฯ 
หมวด 51  การขายสงและการคาเพื่อคานายหนา ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต 
หมวด 52  การขายปลกี (ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต) รวมทั้งการซอมแซมฯ 
หมวด 55  โรงแรมและภัตตาคาร 
หมวด 70  กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย 
หมวด 71  การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอปุกรณโดยไมมีผูควบคุมฯ 
หมวด 72  กิจกรรมดานคอมพิวเตอรและกิจกรรมที่เกี่ยวของ 
หมวด 74  กิจกรรมดานธุรกิจอื่น ๆ 
หมวด 92  กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรมและการกีฬา 
หมวด 93  กิจกรรมดานการบริการอื่น ๆ 

ลูกจาง 
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    รวม           50            51           52             55            70      71-72, 74    92-93

คาตอบแทนแรงงานเฉลี่ย 

หมวด

  1,200,000 
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            0 

  รวม       50       51        52       55       70       71       72        74       92     93



 

ประมาณ 840.9 พันลานบาท คาใชจายประมาณ 
550.4 พันลานบาท  และมูลคา เพิ่มรวมทั้งสิ้น
ประมาณ  290.4 พันลานบาท  ตามลําดับ                    
โดยมูลค า เพิ่มมี สัดสวนประมาณรอยละ  34.5                    
ของรายรับ สําหรับรายรับเฉลี่ยตอสถานประกอบการ                  
มีมูลคาประมาณ  2.1 ลานบาท และรายรับเฉลี่ย               
ตอคนทํ างานมีมูลค าประมาณ  710 ,000  บาท                   
ในดานมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการ และ
เฉลี่ยตอคนทํางาน มีมูลคาประมาณ 718,500 บาท 
และ 245,200 บาท ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณามูลคาเพิ่มตามหมวดธุรกิจ 
พบวา  ธุรกิจการขาย  การบํา รุง รักษาและการ
ซอมแซมยานยนตและรถจักรยานยนต รวมทั้งการ
ขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต มีมูลคาเพิ่มสูงที่สุด
ประมาณ 116.0 พันลานบาท รองลงมาคือ การขายปลีก 
(ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต) รวมทั้งการ
ซอมแซมของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน 
ซ่ึ งมีมู ลค า เพิ่ มประมาณ  1 1 4 . 0  พันล านบาท                 
สวนธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมดานคอมพิวเตอรและ
กิจกรรมเกี่ยวของ มีมูลคาเพิ่มต่ําสุดคือประมาณ 
282.6 ลานบาท 
แผนภูมิ 9 มูลคาเพ่ิมรวมของการประกอบการธุรกิจฯ 
                  จําแนกตามหมวดธุรกิจ     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

11.  สรุปและขอเสนอแนะ 
  ผลจากการสํารวจธุรกิจทาง 

การคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2551 
พบวา  ในจํานวนสถานประกอบการธุรกิจ                    
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งสิ้น 404,203 แหง 
ส วนใหญห รือร อยละ  9 9 . 0  เป นสถาน -
ประกอบการขนาดเล็กที่มีคนทํางาน 1-15 คน 
และธุรกิจที่สําคัญไดแก การขายปลีก (ยกเวน
ยานยนตและรถจักรยานยนต) รวมทั้งการ
ซอมแซมของใชส วนบุ คคลและของใช                    
ในครัวเรือน (รอยละ 54.0) คนทํางานในสถาน-
ประกอบการมีทั้งสิ้น 1,184,302 คน และการจาง
งานมีทั้งสิ้น 440,513 คน ไดรับคาตอบแทน
เฉลี่ยตอคนตอป 62,382 บาท นอกจากนี้สถาน-
ประกอบการธุรกิจมีมูลคารายรับ คาใชจาย 
แ ล ะ มู ล ค า เ พิ่ ม  ร ว ม ทั้ ง สิ้ น ป ร ะ ม า ณ                        
8 4 0 .9  พันล านบาท  5 5 0 . 4  พันล านบาท              
และ 290.4 พันลานบาท ตามลําดับ 

  หากสอบถามความคิ ด เห็น
เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการดําเนิน
กิ จการในป จจุบัน  ผู ประกอบการธุ รกิ จ         
ท า ง ก า ร ค า แ ล ะ ธุ ร กิ จ ท า ง ก า ร บ ริ ก า ร             
รอยละ 30.0 ที่ใหความเห็นในเรื่องนี้ ในจํานวน
นี้มีรอยละ 42.7 ระบุวาไดรับผลกระทบจาก
ตนทุนที่สูงขึ้น รอยละ 28.0 เห็นวา มีปญหาจาก
ภาวะ เ ศ รษฐกิ จที่ ต กต่ํ า ล ง  ร อยละ  26 .0                   
มีความเห็นวากําลังซื้อลดลง  เปนตน 

  สําหรับความชวยเหลือที่ตองการ
จากหนวยงานของรัฐ มีผูประกอบการธุรกิจ           
ทางการคาและธุรกิจทางการบริการ  รอยละ 37.3  
ที่แสดงความคิดเห็น ในจํานวนนี้รอยละ 43.8       
เห็นว า รัฐควรจัดหาแหลง เงินทุนใหกู ยืม                
ในอัตราดอกเบี้ยต่ํากวาในปจจุบัน  รอยละ 43.4 
เห็นวาควรมีมาตรการควบคุมราคาสินคาและ
ราคาน้ํามัน รอยละ 13.2 ควรปรับปรุงระเบียบ
การปฏิบัติงานของสวนราชการ เปนตน 
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หมวด 50  การขาย การบํารุงรักษาและการซอมแซมยานยนตและรถจักรยานยนตฯ
หมวด 51  การขายสงและการคาเพื่อคานายหนา ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต 
หมวด 52  การขายปลีก (ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต) รวมทั้งการซอมแซมฯ 
หมวด 55  โรงแรมและภัตตาคาร 
หมวด 70  กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย 
หมวด 71  การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณโดยไมมีผูควบคุมฯ 
หมวด 72  กิจกรรมดานคอมพิวเตอรและกิจกรรมที่เกี่ยวของ 
หมวด 74  กิจกรรมดานธุรกิจอื่น ๆ 
หมวด 92  กิจกรรมนนัทนาการ วัฒนธรรมและการกีฬา 
หมวด 93  กิจกรรมดานการบริการอื่น ๆ 

มูลคาเพ่ิมเฉลี่ยตอสถานประกอบการ 
รวม 



 

EXECUTIVE SUMMARY 

 The National Statistical Office carried out 
the 2008 Business Trade and Services Survey, 
which is the 23rd round, in 2008. The main purpose 
of the survey is to collect the basic business 
information to be used by both public and private 
sectors, in business policy formulation and planning 
development. The survey covered business 
establishments with one person engaged or more in 
wholesale trade, retail trade, hotels and restaurants, 
real estate activities, recreational and other services 
activities, located in municipal areas and non-
municipal areas, throughout the country. 
 The field work was conducted during April 
1 to July 31, 2008. The data presented in this report 
was the operation of the business establishments 
business located in Northeastern region during 
January 1 to December 31, 2007. The major 
findings are as follows: 

1. Number of establishments by division 
of business industry 
  The results of the survey show that 
there were in total 404,203 establishments in 
Northeastern region. Most of them (about 54.0 
percent) were engaged in retail trade, (except of 
motor vehicles and motorcycles), repair of personal 
and household goods. Followed by those engaged               
in sale, maintenance and repair of motor vehicles 
and motorcycles, retail sale of automotive fuel and 
hotels and restaurants, of about 13.1 and 12.9 
percent respectively. The other divisions of 
business industry not mentioned above had rather 
low proportion, each had less than 9.0 percent                   
of the total. 

Table 1  Number and percentage of business  
               establishments by division of business    
               industry   
  

Division of business industry Number % 

Total 404,203 100.0 

Sale, maintenance and repair of motor 
vehicles and motorcycles, retail sale of 
automotive fuel 

 

53,041 

 

13.1 

Wholesale trade and commission trade, 
except of motor vehicles and motorcycles 12,744 3.2 

Retail trade, (except of motor vehicles and 
motorcycles), repair of personal and 
household goods 

 

218,412 54.0 

Hotels and restaurants 52,099 12.9 

Real estate activities 9,559 2.4 

Renting of machinery and equipment 
without operator and of personal and   
household goods 5,882 1.5 

Computer and related activities 1,242 0.3 
Other business activities 8,716 2.1 

Recreational, cultural and sporting activities 7,031 1.7 

Other service activities 35,477 8.8 

2. Size of establishment 
   The majority of business 

establishments (about 400,251 establishments 
or  99.0 percent) were small scale establishments 
with 1-15 persons. Those with more than 15 
persons engaged were about 3,952 establishments 
or 1.0 percent. Of that total, about 1,947 
establishments were engaged in establishments 
with 16-25 persons. For those with 51-200 
persons, 31-50 persons and 26-30 persons  



 

 

amounted to 910 establishments, 692  establishments 
and 339 establishments respectively, while the largest 
size of establishments (with more than 200 persons 
engaged) amounted to only 64 establishments. 

Figure 1   Number of business establishments by size 
of establishment (number of person engaged) 

 
 

 

 

 

 

3. Form of legal organization 
Most establishments (about 91.7 

percent) were individual proprietors. The establishments 
as juristic partnership and company limited, public 
company limited were about 3.8 and 2.7 percent 
respectively. Those, which were in the form of 
government, state-enterprise cooperatives and others, 
were very small proportion, of about 1.8 percent.  

Considering by size of establishments, 
it was found that the form of individual proprietor 
was found with higher proportion in smaller 
establishments than the bigger size ones. That is,  
the smallest size with 1-15 persons engaged had the 
highest proportion, of about 92.4 percent; and the 
largest size with more than 200 persons engaged 
had the lowest proportion, of about 9.4 percent. In 
the other hand, the largest establishments as 
company limited, public company limited had the 
highest proportion, of about 71.8 percent, while the 
smallest size had the lowest proportion, of only 2.5 
percent. 

Figure 2  Percentage of business establishments  
                by form of legal organization and size  
                of establishment 
 
 
 
 

 
 
 

4. Form of economic organization 
 The majority of establishments 

in Northeastern region or 97.0 percent was 
single unit. About 2.0 percent was branch or 
subsidiary, and the rest of about 1.0 percent was 
head office. 

Considering the form of 
economic organization by size of establishment, 
it showed that there was higher proportion of 
single unit in all sizes of establishment.  

Figure 3  Percentage  of business establishments  
                by form of economic organization and  
                size of establishment 
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5. Period of operation 

 Most of the establishments have 
operated their business 5-9 years and less than 5 
years with the close proportion, of about 31.6 and 
31.5 percent respectively. The establishments 
operated their business for 10-19 years were about 
25.7 percent. Those with operation for 20-29 years 
and 30 years or more had the close proportion were 
about 5.8 and 5.4 percent respectively. 

Considering by size of establishment, 
it was found that more than half of the establishments, 
with 16 persons engaged or more, have operated their 
business for 10 years or more. However, most 
establishments, with 1-15 persons engaged (63.3 
percent) have operated their business less than 10 years. 

Figure 4 Percentage of business establishments by 
period of operation and size of establishment 

 

 

 

 

 

 

 

6. Register capital 
       The number of business establishments 
with registered capital amounted to 21,725 
establishments or about 5.4 percent of the total. 
Most of them (about 96.6 percent) had less than 10 
million baht of register capital. Those with 10-99 

million baht of register capital, were about 3.1 
percent. The establishments with 100 million 
baht of register capital and over were about 
0.3 percent. 
 

Figure 5  Percentage of business establishments  
                by register capital 
 

 

 

 

 

 

7. Foreign investment or share holding 
The majori ty of  business 

establishments in Northeastern region or 99.9 
percent had no foreign investment or share 
holding, while the rest of about 91 
establishments or 0.1 percent did. Out of 
these, most of them about 56.4 percent was               
10-50 percent of share holding and about       
34.8 percent was over fifty percent of share 
holding. The rest, of about 8.8 percent was 
with less than ten percent of share holding.  

Figure 6  Percentage of business establishments  
                by foreign investment or share holding  
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8. Number of persons engaged and employees 
  In 2007, the number of persons 

engaged in the business establishments in 
Northeastern region amounted to 1.2 million persons. 
In terms of employment, the number of employees 
amounted to 440,513 persons. Considering by 
division of business industry, it was found that 
most of them engaged in retail trade, (except of 
motor vehicles and motorcycles) repair of personal 
and household goods, of about 172,877 persons or 
39.2 percent. Followed by those engaged in sale, 
maintenance and repair of motor vehicles and 
motorcycles about 75,510 persons or 17.1 percent. 
The rest engaged in business industry not 
mentioned above.  

Figure 7 Number of persons engaged of business    
establishments by division of business 
industry 

 
 
                 

 
                 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. Remuneration   
       The employees engaged in 

business establishments in Northeastern region 
received the total remuneration of about 27.5 
billion baht or about 62,382 baht per person 
per annum. The employees engaged in real 
estate activities received the highest annual 
remuneration, of about 81,143 baht. Followed 
by those engaged in wholesale trade and 
commission trade, except of motor vehicles and 
motorcycles and computer and related 
activities received the annual remuneration, of 
about 75,420 baht and 74,623 baht per person 
respectively. The employees engaged in 
recreational, cultural and sporting activities 
received the lowest annual remuneration, of 
about 22,132 baht per person. 

Figure 8  Remuneration and annual remuneration  
               per employee by division of business  
               industry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  Receipts, expenditures and value       
                       added 

In 2007, the value of receipts, 
expenditures and value added of business 
establishment in Northeastern region amounted 
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to 840.9 billion baht, 550.4 billion baht and 290.4 
billion baht respectively. Comparing the value added 
to receipts, it was about 34.5 percent.  For the 
average value of receipts per establishment and per 
person engaged, it was about 2.1 million baht and 
710,000 baht respectively. While the average value 
added per establishment and per person engaged 
amounted to 718,500 baht and 245,200 baht 
respectively. 

Considering by division of business 
industry, it was found that the establishments 
engaged in sale, maintenance and repair of motor 
vehicles and motorcycles, retail sale of automotive 
fuel had the highest value added of about 116.0 
billion baht. Followed by those engaged in retail 
trade (except of motor vehicles and motorcycles) 
repair of personal and household goods amounted 
to 114.0 billion baht. However, the establishments 
engaged in computer and related activities had the 
lowest value added of about 282.6 million baht. 

Figure 9  Value added of business establishments    
                 by division of business industry 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

11.   Conclusions and recommendations 
  The results of the 2008 Business 

Trade and Services survey show that there 
were in total 404,203 business establishments 
in Northeastern region. Most of them (about 
99.0 percent) were small scale establishments 
with 1-15 persons. The major business was 
retail trade, (except of motor vehicles and 
motorcycles), repair of personal and household 
goods, (about 54.0 percent). Persons working 
in business establishments amounted to 
1,184,302 persons. Out of this, about 440,513 
were employees receiving the annual remuneration, 
of about 62,382 baht per person. Moreover, the 
establishments contributed value of receipts, 
expenditures and value added, of about 840.9 
billion baht, 550.4 billion baht and 290.4 
billion baht respectively.   

 The survey also incorporated 
questions concerning problems and obstacles 
of business establishments, which was about 
30.0 percent. Of these, 42.7 percent was 
suffered from a higher production cost,       
28.0 percent from economic crisis and 26.0 
percent from lower purchasing power etc. 

About 37.3 percent of business 
establishments expressed their opinion on aid 
needed from the government. Of these, about 
43.8 percent needed for required lower rate 
loan, 43.4 percent oil and goods prices control 
and 13.2 percent for government regulation 
improvement etc.  
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Division 55  Hotels and restaurants 
Division 70  Real estate activities 
Division 71  Renting of machinery and equipment. 
Division 72  Computer and related activities 
Division 74  Other business activities 
Division 92  Recreational, cultural and sporting activities 
Division 93  Other service activities 
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สารบัญแผนภูมิ 
 

แผนภูมิ  ก     จํานวนสถานประกอบการธุรกิจ จําแแนกตามขนาดของสถานประกอบการ 

 (จํานวนคนทํางาน) 

แผนภูมิ  ข     รอยละของสถานประกอบการธุรกิจ จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย 

 และขนาดของสถานประกอบการ

แผนภูมิ  ค     รอยละของสถานประกอบการธุรกิจ จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ 

 และขนาดของสถานประกอบการ

แผนภูมิ  ง     รอยละของสถานประกอบการธุรกิจ จําแนกตามระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 

 และขนาดของสถานประกอบการ

แผนภูมิ  จ     รอยละของสถานประกอบการธุรกิจ จําแนกตามทุนจดทะเบียน

แผนภูมิ  ฉ     รอยละของสถานประกอบการธุรกิจ จําแนกตามการมีตางประเทศรวมลงทุน 

 หรือถือหุน 

แผนภูมิ  ช     รอยละของปญหาและอุปสรรคของสถานประกอบการ

แผนภูมิ  ซ    รอยละของความชวยเหลือที่ตองการจากหนวยงานรัฐ
 



 

สารบัญตาราง 
 

ตาราง  ก    จํานวนและรอยละของสถานประกอบการธุรกิจ จําแนกตามหมวดธุรกิจ 

ตาราง  ข    จํานวนและรอยละของคนทํางาน ลูกจาง คาตอบแทนแรงงาน และคาตอบแทน

 ของลูกจางเฉลี่ยตอคน จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการและหมวดธุรกิจ        

ตาราง  ค    รายรับ คาใชจาย มูลคาเพิ่ม และมูลคาเพิ่มตอรายรับ จําแนกตามขนาดของ 

 สถานประกอบการ และหมวดธุรกิจ

ตาราง  ง     รายรับและมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการ และตอคนทํางาน จําแนกตาม 

 ขนาดของสถานประกอบการ  และหมวดธุรกจิ

ตาราง  จ    ขอมูลที่สําคัญของสถานประกอบการธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ 

 ป 2548 และ 2550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 1 
บทนํา 

1.1 ความเปนมา 
สํ า นั ก ง า น ส ถิ ติ แ ห ง ช า ติ ไ ด จั ด ทํ า             

การสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการ
บริการประจําป  มาตั้งแตป 2511 เพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจทางการ
คาและธุรกิจทางการบริการ เพื่อใหภาครัฐใชใน
การกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ 
แ ล ะสํ า ห รั บ ภ า ค เ อ ก ชน ใ ช ป ร ะ ก อบก า ร                    
วางแผนการลงทุน โดยกําหนดแผนที่จะจัดทํา               
ทุก  2  ป  สําหรับการสํารวจธุรกิจทางการค า                  
และธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2551 นี้นับเปนการ
สํารวจครั้งที่ 23 

1.2 วัตถุประสงค 
1.2.1  เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐาน

เกี่ยวกับการประกอบการธุรกิจ เชน จํานวนประเภท
และขนาดของสถานประกอบการธุรกิจ  จํานวน
คนทํางาน ลูกจาง และคาตอบแทนแรงงาน มูลคา
ซ้ือสินคาเพื่อการจําหนายหรือใหบริการ  คาใชจาย
ในการดําเนินงาน รายรับ สินคาคงเหลือตนป และ
ปลายป  และมูลค าสินทรัพยถาวรของสถาน
ประกอบการ เปนตน  

1.2.2  เพื่อใชในการจัดทําบัญชีประชาชาติ
และสรางตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตของ
ประเทศ 

1.3 ขอบขายและคุมรวม 
สถานประกอบการที่อยูในขอบขายการ

สํารวจนี้ไดแก  สถานประกอบการธุรกิจ (ประเภท 
G, H, K และ O) ตามการจัดประเภทอุตสาหกรรม
ตามกิ จกรรมทาง เศรษฐกิ จทุ กประเภทตาม

มาตรฐานสากล โดยคุมรวมสถานประกอบการ
ธุรกิจที่มีคนทํางานตั้งแต 1 คนขึ้นไปทั่วประเทศ 
1.4 คาบเวลาอางอิง 

ขอมูลที่ เก็บรวบรวมเปนขอมูลการ
ดําเนินกิจการของสถานประกอบการ ระหวาง
วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2550 
1.5 คาบเวลาการเก็บรวบรวมขอมูล 

  การเก็บรวบรวมขอมูลดํา เนินการ
ในชวงเดือน เมษายน – กรกฎาคม 2551 

1.6 รายการขอมูลท่ีเก็บรวบรวม 
       1.6.1  ขอมูลทั่วไปของสถานประกอบการ
ไดแก  ประเภทธุรกิจ  รูปแบบการจัดตั้ งตาม
กฎหมายและรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ 
การมีตางประเทศมารวมลงทุนหรือถือหุน 

1.6.2  คนทํางานและคาตอบแทนแรงงาน 
1.6.3  คาใชจายของสถานประกอบการ 
1.6.4  สินคาคงเหลือ 
1.6.5  รายรับของสถานประกอบการ 
1.6.6  สินทรัพยถาวรของสถาน- 

ประกอบการ 

1.7 ประโยชนของขอมูล 
  1.7.1 ใชในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศใหมีประสิทธิภาพ กําหนดนโยบาย
และทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับประเทศ
และระดับทองถ่ิน   การจัดทํ าแผนส งเสริม
วิสาหกิจ 



 

ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จัดทําบัญชี
ประชาชาติเพื่อกําหนดทิศทางการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ 
 1.7.2  ใชเปนเครื่องมือสําหรับผูประกอบการ
ในการวางแผนธุรกิจการตัดสินใจลงทุน การขยาย
กิจการ ขยายสาขา ซ่ึงกอใหเกิดการจางงานเพิ่มขึ้น 
นอก จ า กนี้ ยั ง ส า ม า ร ถ ใ ช ข อ มู ล พิ จ า รณ า
เปรียบเทียบกับกิจการอื่น ๆ เพื่อใหธุรกิจประสบ
ความสําเร็จ  ซ่ึงเปนผลทําใหการเจริญเติบโต
ทางดานเศรษฐกิจในประเทศโดยรวมดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 1.7.3 ใชในการพิจารณาประกอบการ
ตัดสินใจในการลงทุนการศึกษาวิเคราะหเชิงลึก
ในธุรกิจที่อยูในความสนใจและเรื่องที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

สวนบุคคล หางหุนสวนสามัญ 
นิติบุคคล  

หางหุนสวน 
จํากัด

บริษัทจํากัด
 บริษัทจํากัด 

(มหาชน)

  สวนราชการ
   รัฐวิสาหกิจ 

   สหกรณ 
   และอ่ืน ๆ 

64

910
692

339

1,947

0
250
500
750

1,000
1,250
1,500
1,750
2,000

 บทที่ 2 
สรุปขอมูลท่ีสําคัญ 

 
2.1 ขอมูลท่ัวไปของสถานประกอบการธุรกิจ 
 2.1.1   จํานวนและขนาดของสถานประกอบการ     

  ผลจากการสํารวจ  ธุรกิจทางการคา 
และธุรกิจทางการบริการ  พ .ศ .2551 พบวา                
สถานประกอบการธุรกิจฯ   ที่ตั้ งอยู ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีจํานวนทั้งสิ้น 404,203  แหง 
โดยสวนใหญเปนสถานประกอบการขนาดเล็กที่
มีคนทํางาน 1-15 คน จํานวน 400,251 แหง หรือ 
รอยละ 99.0 สถานประกอบการที่มีคนทํางาน
มากกวา 15 คน  มีอยูเพียงรอยละ 1.0 หรือมีจํานวน 
3,952 แหง ในจํานวนนี้สถานประกอบการที่มี
คนทํางาน 16-25 คน มีจํานวน 1,947 แหง สถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 51-200 คน 31-50 คน
และ 26-30 คน มีจํานวน 910 แหง 692 แหง  และ 
339 แหง ตามลําดับ  สวนสถานประกอบการที่มี
คนทํางานมากกวา  200 คน มี 64 แหง 

แผนภูมิ ก จํานวนสถานประกอบการธุรกิจ จําแนกตาม 
                 ขนาดของสถานประกอบการ  (จํานวน

คนทํางาน) 
 
 
 
                  
 

 
 
 

  

 2.1.2 รูปแบบการจดัตัง้ตามกฎหมาย   

  สถานประกอบการธุรกิจสวนใหญ               
(รอยละ 91.7) มีการจัดตั้งในรูปแบบที่เปน             
สวนบุคคล  หรือหางหุนสวนที่ไมเปนนิติบุคคล ที่มี 
 

ร ูป แ บ บ เ ป น ห า งหุ นส วนสามัญนิติบุ คคล             
หางหุนสวนจํากัดและบริษัทจํากัด  บริษัทจํากัด 
(มหาชน) มีสัดสวนประมาณรอยละ 3.8 และ 2.7 
ตามลําดับ สําหรับสถานประกอบการที่มีรูปแบบ
การจัดตั้งเปนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ 
มูลนิธิ สมาคม และอื่น ๆ มีเพียงรอยละ 1.8 

เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถาน -
ประกอบการ  พบวา  สถานประกอบการที่มี        
ขนาด เ ล็ ก จะดํ า เนิ นก าร ในรู ปแบบที่ เ ป น            
สวนบุคคลมากกวาสถานประกอบการขนาดใหญ 
กล าวคือ  สถานประกอบการขนาด เล็กที่ มี
คนทํางาน 1 - 15 คน มีรูปแบบการจัดตั้งเปน สวน
บุคคล มากที่สุดถึงรอยละ 92.4 ในขณะที่สถาน
ประกอบการขนาดใหญที่มีคนทํางานมากกวา 200 
คน  มี เพียงรอยละ  9.4 ในทางกลับกันสถาน
ประกอบการขนาดใหญที่มีรูปแบบเปนบริษัท
จํ ากัด  บริษัทจํ ากัด  (มหาชน )  มี สัดสวนถึง
ประมาณรอยละ 71.8 สวนสถานประกอบการ
ขนาดเล็กมีเพียงรอยละ 2.5 เทานั้น  

แผนภูมิ ข  รอยละของสถานประกอบการธุรกิจ จําแนก
ตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย 

                  และขนาดของสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

                  

ขนาด

รอยละ 

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

จํานวน (แหง) 

99.0% 

404,203 
แหง 

               1 -15 คน 
               16 คนขึ้นไป 91.7 92.4
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  2.1.3  รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ   
  สถานประกอบการธุรกิจในภาค
ตะวั นออก เฉี ย ง เหนื อที่ พบส วนใหญห รื อ            
รอยละ  97 .0  เปนสํ านักงานแห ง เดี ยวไมมี
สํานักงานใหญหรือสาขาอยูที่ใดอีกรอยละ 2.0 
เปนสํานักงานสาขา และเพียงรอยละ 1.0 เปน
สํานักงานใหญ  
 เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถาน-
ประกอบการ พบวา สถานประกอบการสวนใหญ
ในทุ กขนาดต า งก็ มี รู ปแบบการจั ดตั้ ง เป น
สํานักงานแหงเดียว  
แผนภูมิ ค  รอยละของสถานประกอบการธุรกิจ จําแนก 
                   ตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ  
                    และขนาดของสถานประกอบการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.1.4  ระยะเวลาในการดําเนนิกิจการ 
 สถานประกอบการธุรกิจสวนใหญ        

ที่ดําเนินกิจการ 5-9 ป และนอยกวา 5 ป มีสัดสวน
ใกลเคียงกันคือ ประมาณรอยละ 31.6 และ 31.5 
ตามลําดับ ที่ดําเนินกิจการ 10-19 ป  มีประมาณ 
รอยละ 25.7  สวนสถานประกอบการที่ดําเนินกิจการ
ระหวาง 20-29 ป และตั้งแต 30 ปขึ้นไป  มีสัดสวน
ใกลเคียงกันประมาณรอยละ 5.8 และ 5.4  ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถาน -
ประกอบการ  พบวา  สถานประกอบการที่มี
คนทํางาน 16 คนขึ้นไป มากกวาครึ่งดําเนินกิจการ
ตั้งแต 10 ปขึ้นไป สวนสถานประกอบการขนาดเล็ก 
(คนทํางาน 1-15 คน) สวนใหญ (รอยละ 63.3) 
ดําเนินกิจการนอยกวา 10 ป 

แผนภู มิ   ง   รอยละของสถานประกอบการธุร กิจ                         
จําแนกตามระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 

                      และขนาดของสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 2.1.5   ทุนจดทะเบียน 
 สถานประกอบการธุ รกิ จ ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีทุนจดทะเบียน มีจํานวน 
21,725 แหง หรือรอยละ 5.4  ของจํานวนสถาน-
ประกอบการทั้ งสิ้นในจํานวนนี้  สวนใหญ               
(รอยละ 96.6)   มีทุนจดทะเบียนนอยกวา 10  ลานบาท 
ที่มีทุนจดทะเบียน 10 - 99  ลานบาท มีประมาณ
รอยละ 3.1 สําหรับสถานประกอบการที่มีทุน              
จดทะเบียนตั้งแต 100 ลานบาทขึ้นไปมีเพียง
รอยละ 0.3 

แผนภู มิ   จ   รอยละของสถานประกอบการธุร กิจ                         
จําแนกตามทุนจดทะเบียน  

 

                       
 
 
 
 

               2.1.6 การรวมลงทุนหรือถือหุน 
  การประกอบธุรกิจทางการคาและธุรกิจ
ทางการบริการ  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ             
สวนใหญ (รอยละ  99.9) ไมมีการลงทุนจาก  

ไมมี

   
 
       < 10 ลานบาท 

 
 
   10 – 99 ลานบาท 
      > 100 ลานบาท 

มี 

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

รอยละ  

ขนาด

สํานักงานแหงเดียว             สํานักงานใหญ                    สํานักงานสาขา

ขนาด

รอยละ  

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

404,203
แหง 

นอยกวา 5 ป        5-9 ป                   10-19 ป                20-29 ป             30 ปขึ้นไป



 
       

 

99.9%

0.1%

8.8%

56.4%

34.8%

ตางประเทศ และที่มีตางประเทศรวมลงทุนหรือ
ถือหุนในกิจการมีอยูเพียง  91 แหง  หรือรอยละ 0.1 
ใ น จํ า น ว น นี้ ส ว น ใ ห ญ  ( ร อ ย ล ะ  5 6 . 4 )                         
มีตางประเทศรวมลงทุนโดยถือหุน 10 – 50 % 
ที่มีางประเทศรวมลงทุนโดยถือหุนมากกวา 50%   
มีประมาณรอยละ 34.8 ที่เหลือ  รอยละ  8.8 เปน
สถานประกอบการที่มีตางประเทศรวมลงทุนโดย
ถือหุนนอยกวา 10%  

แผนภูมิ ฉ  รอยละของสถานประกอบการธุรกิจ  
                  จําแนกตามการมีตางประเทศรวม  
                  ลงทุนหรือถือหุน 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

2.1.7   หมวดธุรกิจ 
                 เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า จํ า น ว น ส ถ า น -
ประกอบการจําแนกตามหมวดธุรกิจในตาราง ก 
แสดงให เห็นว าสถานประกอบการธุรกิจฯ            
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนใหญ (รอยละ 
54 .0)  ประกอบธุรกิจการขายปลีก  (ยกเวน               
ยานยนตและรถจักรยานยนต )  รวมทั้ งการ
ซอมแซมของใชส วนบุคคลและของใช ใน
ครัวเรือน รองลงมาประกอบธุรกิจการขายการ
บํ า รุ ง รั ก ษ า แ ล ะ ก า รซ อ ม แซม  ย า น ยนต                    
และรถจักรยานยนต รวมทั้งการขายปลีกน้ํามัน
เชื้อเพลิงรถยนต  และโรงแรมและภัตตาคาร                    
มีประมาณรอยละ  13.1 และ  12.9 ตามลําดับ 
สําหรับธุรกิจในหมวดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่
กลาวขางตนแตละหมวดมีสัดสวนต่ํากวารอยละ 9.0 
โดยเฉพาะกิจกรรมดานคอมพิวเตอรและกิจกรรม
ที่ เกี่ยวของมีสัดสวนต่ําที่ สุดเพียงรอยละ  0.3

ตาราง  ก  จํานวนและรอยละของสถานประกอบการธุรกิจ จําแนกตามหมวดธุรกิจ      
 

หมวดธุรกิจ จํานวน รอยละ 

รวม 404,203 100.0 
การขาย  การบํารุงรักษา และการซอมแซมยานยนต และรถจักรยานยนต   

     รวมทั้งการขายปลีกน้ํามนัเชื้อเพลิงรถยนต 53,041 13.1 

การขายสง  และการคาเพื่อคานายหนา ยกเวน ยานยนต และรถจักรยานยนต 12,744 3.2 

การขายปลีก  (ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต) รวมทั้งการซอมแซมของใช   

     สวนบุคคล และของใชในครัวเรือน 218,412 54.0 

โรงแรมและภัตตาคาร 52,099 12.9 

กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย 9,559 2.4 

การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณโดยไมมีผูควบคุม   

     การใหเชาของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน 5,882 1.5 

กิจกรรมดานคอมพิวเตอร และกิจกรรมที่เกี่ยวของ 1,242 0.3 

กิจกรรมดานธุรกจิอื่น ๆ 8,716 2.1 

กิจกรรมนันทนาการ  วัฒนธรรม และการกฬีา 7,031 1.7 

กิจกรรมดานการบริการอืน่ ๆ 35,477 8.8 

ไมม ี

   < 10%
 
 

 

10 – 50% 
 
 
    > 50% 

มี 

การรวมลงทุนจากตางประเทศ สัดสวนการลงทุน
ของตางประเทศ

404,203 
แหง 



 
      

2.2  ขอมูลสถิติท่ีสาํคัญจําแนกตามขนาดของ   
         สถานประกอบการและหมวดธุรกิจ 

 2.2.1 คนทํางานและคาตอบแทนแรงงาน 
  1) จํานวนคนทํางาน 
      ขอมูลจํานวนคนทํางานจากตาราง ข 
แสดง ให เ ห็ น ว า  ในป  2 5 5 0  มี คนทํ า ง าน                     
ในสถานประกอบการธุรกิจที่ ตั้ งอยู ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือทั้งสิ้นประมาณ 1.2 ลานคน                 
สวนใหญเปนคนทํางานที่ปฏิบัติงานอยูในสถาน-
ประกอบการขนาดเล็กที่มีคนทํางาน 1 – 15 คน 
ประมาณ 1.0 ลานคน หรือรอยละ 85.4 
   เมื่ อพิ จ ารณาตามหมวดธุ รกิ จ 
พบวา สวนใหญเปนคนทํางานที่ปฏิบัติงานอยูใน
ธุ ร กิ จก า รข า ยปลี ก ( ยก เ ว น ย าน ยนต แ ล ะ
รถจักรยานยนต) รวมทั้งการซอมแซมของใช        
สวนบุคคลและของใชในครัว เ รือน  จํานวน 
6 0 7 , 5 1 5  คน  หรือร อยละ  5 1 . 3  รองลงมา
ปฎิบัติงานในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร และ                 
การขาย การบํารุงรักษาและการซอมแซมยานยนต
และรถจักรยานยนต  รวมทั้งการขายปลีกน้ํามัน
เชื้ อเพลิงรถยนต  ม ีส ัดส วนของคนทํ า ง าน
ใกลเคียงกันคือประมาณรอยละ  13 .7  และ 
13.2 ตามลําดับ  สําหรับธุรกิจในหมวดอื่น ๆ 
นอกจากที่กลาวขางตนแตละหมวด มีสัดสวนของ
คนทํางานไมเกินรอยละ 6.0  
  2) จํานวนลูกจาง 
   ดานการจางงาน พบวา มีจํานวน
ลูกจางปฏิบัติงานอยูในสถานประกอบการทั้งสิ้น 
440,513 คน โดยสวนใหญ (ประมาณ 316,821 คน 
หรือรอยละ  71 .9 )ปฏิบัติ ง านอยู ในสถาน -
ประกอบการขนาดเล็กที่มีคนทํางาน 1-15 คน 
 สําหรับการจางงานในแตละหมวด
ธุ ร กิ จ  พบ ว า  มี ลู ก จ า ง ป ฏิ บั ติ ง า น อ ยู ใ น                   
ธุรกิจก า รข า ยปล ีก ( ย ก เ ว น ย า น ยนต แ ล ะ
รถจักรยานยนต)  รวมทั้งการซอมแซมของใช 
สวนบุคคลและของใชในครัวเรือน  ประมาณ 

รอยละ 39.2  รองลงมาเปนลูกจางที่ปฏิบัติงาน                  
อยูในธุรกิจการขาย  การบํารุงร ักษาและการ
ซอมแซม ยานยนตและรถจักรยานยนตรวมทั้ง
การขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต และธุรกิจ
โรงแรมและภัตตาคาร   มีสัดสวนประมาณรอยละ 
17.1 และ  13.5 ตามลําดับ  ในขณะที่สถาน -
ประกอบการในหมวดอื่น ๆ  นอกเหนือจากที่กลาว
ข างต น  แตละหมวด   มีส ัดสวนของลูกจ าง                 
ต่ํากวารอยละ 10.0 

3) คาตอบแทนแรงงาน   
   ลูกจ า งที่ ป ฏิบัติ ง านในสถาน -
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ธุ ร กิ จ ที่ ตั้ ง อ ยู ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดรับคาตอบแทนแรงงาน 
รวมทั้งสิ้นประมาณ  27.5  พันลานบาท หรือเฉลี่ย
ตอคนตอป 62,382 บาทโดยลูกจางที่ปฏิบัติงานอยู
ในสถานประกอบการขนาดใหญ (คนทํางานมากกวา 
200 คน) ไดรับคาตอบแทนแรงงานเฉลี่ยตอคนตอป
สูงที่สุดคือ 82,894 บาท รองลงมาไดแกลูกจาง                 
ที่ปฏิบัติงานอยูในสถานประกอบที่มีคนทํางาน 
31-50 คน ไดรับคาตอบแทนแรงงานเฉลี่ยตอคน 
ตอป  72,745 บาท  ตามลําดับ  สําหรับลูกจาง           
ที่ปฏิบัติงานในกิจการขนาดอื่น ๆ แตละขนาดไดรับ
คาตอบแทนเฉลี่ยไมเกิน 70,000 บาทตอป 

เมื่อพิจารณาตามหมวดธุรกิจ พบวา 
ลู ก จ า ง ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น กิ จ ก ร ร ม ด า น
อสังหาริมทรัพย ไดรับคาตอบแทนแรงงานเฉลี่ย
ตอคนตอปสูงที่สุดคือ 81,143 บาท รองลงมา ไดแก 
ลูกจางที่ปฏิบัติงานในธุรกิจการขายสง และการคา
เ พื่ อ ค า น า ย ห น า  ย ก เ ว น ย า น ย น ต แ ล ะ
รถจักรยานยนต และกิจกรรมดานคอมพิวเตอร
และกิจกรรมที่เกี่ยวของโดยไดรับคาตอบแทน
เฉลี่ยตอคนตอป 75,420 บาท และ 74,623 บาท 
ตามลําดับ สําหรับลูกจางที่ปฏิบัติงานในธุรกิจ
กิจกรรมนันทนาการ  วัฒนธรรมและการกีฬา 
ไดรับคาตอบแทนแรงงานเฉลี่ยตอคนตอปต่ําที่สุด
คือ 22,132 บาท 



 
      

 

ตาราง  ข  จํานวนและรอยละของคนทํางาน ลูกจาง คาตอบแทนแรงงาน และคาตอบแทนแรงงานของลูกจาง 
                   เฉล่ียตอคน จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการและหมวดธุรกิจ 

คนทํางาน ลูกจาง คาตอบแทนแรงงาน 
ขนาดของสถานประกอบการ/                    

หมวดธุรกิจ 
 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
มูลคา 

 (พันบาท) 

เฉลี่ยตอ
คนตอป 
(บาท) 

รวม 1,184,302 100.0 440,513 100.0 27,479,933.5 62,381.7 
ขนาดของสถานประกอบการ       

    1 – 15    คน 1,010,914 85.4 316,821 71.9 19,056,485.0 60,149.1 
   16 – 25    คน 38,468 3.2 29,736 6.7 1,647,885.3 55,417.2 
   26 – 30    คน 9,486 0.8 6,910 1.6 478,887.3 69,303.5 
   31 – 50    คน 26,660 2.2 19,374 4.4 1,409,357.8 72,744.8 
   51 – 200  คน 79,138 6.7 48,358 11.0 3,286,313.9 67,958.0 
   มากกวา 200 คน 19,636 1.7 19,314 4.4 1,601,004.2 82,893.5 

หมวดธุรกิจ       
การขาย  การบํารุงรักษา และการซอมแซมยานยนต       
     และรถจักรยานยนต  รวมทั้งการขายปลีกน้ํามัน       
     เช้ือเพลิงรถยนต 156,562 13.2 75,510 17.1 5,439,378.4 72,035.2 
การขายสง  และการคาเพื่อคานายหนา ยกเวน       
     ยานยนตและรถจักรยานยนต 66,768 5.7 40,547 9.2 3,058,068.0 75,420.3 
การขายปลีก (ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต)       
     รวมทั้งการซอมแซมของใชสวนบุคคล และ       
     ของใชในครัวเรือน 607,515 51.3 172,877 39.2 11,325,017.2 65,509.1 
โรงแรมและภัตตาคาร 162,463 13.7 59,371 13.5 3,332,421.1 56,128.8 
กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย 24,637 2.1 8,346 1.9 677,219.0 81,142.9 
การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณโดยไมมี       
     ผูควบคุม การใหเชาของใชสวนบุคคล       
     และของใชในครัวเรือน 18,881 1.6 9,241 2.1 336,308.2 36,393.1 
กิจกรรมดานคอมพิวเตอร และกิจกรรมที่เกี่ยวของ 2,717 0.2 982 0.2 73,279.8 74,623.0 
กิจกรรมดานธุรกจิอื่น ๆ 29,989 2.5 15,692 3.6 1,043,963.1 66,528.4 
กิจกรรมนันทนาการ  วัฒนธรรม และการกีฬา 52,069 4.4 36,048 8.2 797,828.0 22,132.4 
กิจกรรมดานการบริการอื่น  ๆ 62,701 5.3 21,899 5.0 1,396,450.7 63,767.8 

 

 

 

 

 

 

 



 
      

 2.2.2 รายรับ  คาใชจาย  และมูลคาเพิ่ม 
   เมื่อพิจารณารายรับ คาใชจาย  และ
มู ล ค า เ พิ่ ม ข อ งสถ านปร ะกอบก า ร ธุ ร กิ จ                       
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตาราง ค) พบวา              
มีมูลคารายรับรวมทั้งสิ้นประมาณ 840.9 พันลานบาท 
คาใชจ ายประมาณ  550.4 พันลานบาท  และ
มูลคาเพิ่มรวมทั้งสิ้นประมาณ 290.4 พันลานบาท 
โดยมูลคาเพิ่มมีสัดสวนประมาณรอยละ  34.5                
ของรายรับ ซ่ึงหากพิจารณาตามขนาดของสถาน-
ประกอบการ พบวา สถานประกอบการขนาดเล็กที่
มีคนทํางาน 1 – 15 คน มีรายรับ คาใชจาย และ
มูลคาเพิ่มสูงที่สุดคือประมาณรอยละ 68.3 รอยละ 
61.1 และรอยละ 81.9 ตามลําดับ นอกจากนี้สถาน-
ประกอบการขนาดเล็กยังมีมูลคาเพิ่มตอรายรับสูง
ที่สุดประมาณรอยละ 41.4 
   ในธุรกิจแตละประเภทนั้น  พบวา 
รายรับ และคาใชจาย  สวนใหญมาจากการดําเนิน
ธุ รกิ จการขายปลี ก  ( ยก เ ว น ย านยนต แ ล ะ
รถจักรยานยนต) รวมทั้งการซอมแซมของใช 
สวนบุคคลและของใชในครัวเรือน  ในสัดสวนที่
เทากันคือ ประมาณรอยละ 39.2  รองลงมาคือ
ธุรกิจการขาย การบํารุงรักษาและการซอมแซม
ยานยนตและรถจักรยานยนต รวมทั้ งการขาย
ป ล ีก น้ํ า ม ัน เ ชื ้อ เ พ ล ิง ร ถ ย น ต    มี สัดสวน
ประมาณรอยละ   38.4 และ  37.6 ตามลํ าดับ                
ธุรกิจการขายสงและการคาเพื่อคานายหนา ยกเวน
ยานยนตและรถจักรยานยนต  ประมาณรอยละ 

 

 

 

 

 

14.8 และ 17.6 ตามลําดับ ดานมูลคาเพิ่ม พบวา                          
สวนใหญมาจากธุรกิจการขาย การบํารุงรักษาและ
การซอมแซมยานยนตและรถจักรยานยนตรวมทั้ง
การขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต ในสัดสวน
ประมาณรอยละ 40.0 รองลงมาคือ ธุรกิจการขาย
ปลีก (ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต) รวมทั้ง
การซอมแซมของใช สวนบุคคลและของใชใน
ครัวเรือนมีสัดสวนรอยละ 39.3 ธุรกิจการขายสง 
และการคาเพื่อคานายหนา ยกเวนยานยนตและ
รถจักรยานยนต  มีสัดสวนของมูลคาเพิ่มประมาณ
รอยละ 9.7  สวนธุรกิจประเภทอื่น ๆ แตละหมวด
มีสัดสวนของรายรับ คาใชจายและมูลคาเพิ่ม
คอนขางต่ํา คือต่ํากวา รอยละ 6.0 

    หากเปรียบเทียบมูลคาเพิ่มตอรายรับใน
ธุรกิจแตละประเภท พบวา สถานประกอบการที่
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย                       
มีสัดสวนของมูลคาเพิ่มตอรายรับสูงที่ สุดคือ
ประมาณรอยละ  66.4 รองลงมาคือกิจกรรม                 
ดานธุรกิจอื่นๆ และกิจกรรมดานการบริการอื่นๆ  
ประมาณรอยละ  58.2  และ  57.5 ตามลําดับ 
สําหรับธุรกิจ  การขายสงและการค า เพื่อค า
นายหนา ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต                  
มีสัดสวนมูลคาเพิ่มตอรายรับต่ําที่สุดคือประมาณ
รอยละ 22.5 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
      

ตาราง  ค  รายรับ คาใชจาย มูลคาเพิ่มและมูลคาเพิ่มตอรายรับ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการและหมวดธุรกิจ 

รายรับ คาใชจาย มูลคาเพิ่ม 
ขนาดของสถานประกอบการ/                     

หมวดธุรกิจ มูลคา 
 (ลานบาท) 

รอยละ 
มูลคา  

(ลานบาท) 
รอยละ 

มูลคา  
(ลานบาท) 

รอยละ 

มูลคาเพิ่ม 
ตอรายรับ  
(รอยละ) 

รวม 840,875.3 100.0 550,448.0 100.0 290,427.3 100.0 34.5 
ขนาดของสถานประกอบการ        

    1 – 15     คน 574,222.1 68.3 336,328.4 61.1 237,893.7 81.9 41.4 
   16 – 25    คน 39,675.0 4.7 32,653.7 5.9 7,021.3 2.4 17.7 
   26 – 30    คน 14,957.7 1.8 11,778.1 2.1 3,179.6 1.1 21.3 
   31 – 50    คน 52,759.6 6.3 43,230.7 7.9 9,529.0 3.3 18.1 
   51 – 200  คน 117,697.2 14.0 88,701.9 16.1 28,995.3 10.0 24.6 
   มากกวา 200 คน 41,563.7 4.9 37,755.2 6.9 3,808.4 1.3 9.2 

หมวดธุรกิจ        

การขาย  การบํารุงรักษา และการซอมแซมยานยนต        
     และรถจักรยานยนต  รวมทั้งการขายปลีกน้ํามัน        

     เชื้อเพลิงรถยนต 322,849.4 38.4 206,862.4 37.6 115,987.0 40.0 35.9 
การขายสง  และการคาเพื่อคานายหนา ยกเวน        

     ยานยนตและรถจักรยานยนต 124,694.7 14.8 96,602.2 17.6 28,092.5 9.7 22.5 

การขายปลีก  (ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต)        
     รวมทั้งการซอมแซมของใชสวนบุคคล และ        

     ของใชในครัวเรือน 329,923.3 39.2 215,891.8 39.2 114,031.5 39.3 34.6 

โรงแรมและภัตตาคาร 35,457.9 4.2 18,813.6 3.4 16,644.3 5.7 46.9 

กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย 6,681.2 0.8 2,245.7 0.4 4,435.5 1.5 66.4 

การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณโดยไมม ี        
     ผูควบคุม การใหเชาของใชสวนบุคคล        

     และของใชในครัวเรือน 1,694.8 0.2 842.6 0.2 852.2 0.3 50.3 

กิจกรรมดานคอมพิวเตอร และกิจกรรมที่เก่ียวของ 814.8 0.1 532.1 0.1 282.6 0.1 34.7 

กิจกรรมดานธุรกิจอื่นๆ 5,090.8 0.6 2,128.4 0.4 2,962.4 1.0 58.2 

กิจกรรมนันทนาการ  วัฒนธรรม และการกีฬา 5,391.3 0.7 3,014.7 0.5 2,376.6 0.8 44.1 

กิจกรรมดานการบริการอ่ืนๆ 8,277.1 1.0 3,514.5 0.6 4,762.7 1.6 57.5 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
      

 2.2.3 ร า ย รั บ  แ ล ะมู ล ค า เ พิ่ ม เ ฉ ล่ี ย ต อ                
            สถานประกอบการ     

  จากตาราง ง แสดงใหเห็นวา สถาน-
ประกอบการธุรกิจ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
รายรับและมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการ 
ประมาณ 2.1 ลานบาท  และ 718,500 บาท 
ตามลําดับ หากพิจารณาตามขนาดของสถาน-
ประกอบการ  พบวา  รายรับเฉลี่ ยตอสถาน -
ประกอบการแปรผันตามขนาดของกิจการ 
กลาวคือ สถานประกอบการขนาดใหญ (คนทํางาน
มากกว า  200  คน )  มีราย รับเฉลี่ ยตอสถาน -
ประกอบการสูงที่สุดคือประมาณ 649.4 ลานบาท 
ในขณะที่ สถานประกอบการขนาดเล็กที่ มี
คนทํางาน 1 - 15 คน มีรายรับเฉลี่ยตอสถาน-
ประกอบการต่ําที่สุดคือประมาณ 1.4 ลานบาท 
ดานมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการนั้น 
พบว า  มี ลักษณะเชนเดี ยวกับที่ กล าวข างตน               
คือในสถานประกอบการขนาดใหญ (คนทํางาน
มากกวา 200 คน)  มีมูลคาสูงสุดคือประมาณ 59.5 
ลานบาท   สวนสถานประกอบการขนาดเล็ก          
มีมูลคาเพิ่ม เฉลี่ยตอสถานประกอบการต่ําที่สุด           
คือ 594,400 บาท 

  เมื่อพิจารณาตามหมวดธุรกิจ พบวา 
ธุรกิจการขายสง  และการคาเพื่อคานายหนา 
ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต มีรายรับและ
มูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการมากที่สุด
ประมาณ  9 .8  ล านบาท  และ  2 .2  ล านบาท 
ตามลําดับ สําหรับธุรกิจที่ดําเนินกิจกรรมดานการ
บริการอื่น  ๆ  มีรายรับและมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอ 
สถานประกอบการนอยที่สุดคือ 233,300 บาท 
และ 134,300 บาท ตามลําดับ 

 

 2.2.4 รายรับ  และมู ลค า เพิ่ ม เฉ ล่ียต อ                
            คนทํางาน     
    สําหรับรายรับมูลคาเพิ่มเฉล่ียตอ
คนทํางานนั้น พบวา สถานประกอบการธุรกิจ          
ในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ  มีราย รับและ
มูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอคนทํางาน 710,000 บาท และ 
245,200 บาท ตามลําดับ โดยสถานประกอบการ  
ขนาดใหญ (คนทํางานมากกวา 200 คน) มีรายรับ 
เฉลี่ยตอคนทํางานสูงที่สุดประมาณ 2.1 ลานบาท 
ใ น ขณะที่ ส ถ า นป ร ะ ก อบก า ร ขน า ด เ ล็ ก                 
ที่มีคนทํางาน  1- 15 คน  มีรายรับเฉลี่ยตอคน           
ทํางานต่ําที่สุดคือ 568,000 บาท สําหรับมูลคาเพิ่ม
เฉลี่ยตอคนทํางาน  พบวา สถานประกอบการ                
ที่มีคนทํางาน  51- 200 คน  มีมูลค าเพิ่มเฉลี่ ย                   
ตอคนทํางานสูงที่สุด คือ 366,400 บาท สวนสถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 16 - 25 คน มีมูลคาเพิ่ม
เฉลี่ยตอคนทํางานต่ําที่สุดคือ 182,500 บาท 

     ดานรายรับและมูลคาเพิ่ม เฉลี่ยตอ
ค น ทํ า ง า น ใ น แ ต ล ะ ห ม ว ด ธุ ร กิ จ  พบ ว า                  
ธุรกิจการขาย การบํารุงรักษา และการซอมแซม
ยานยนตและรถจักรยานยนต รวมทั้งการขายปลีก
น้ํ า มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ร ถ ย น ต  มี ร า ย รั บ                       
และมูลคาเพิ่ม เฉลี่ยตอคนทํางานสูงที่สุดประมาณ 
2.1 ลานบาท  และ  740,800 บาท  ตามลําดับ 
รองลงมาคือ  การขายส งและการค า เพื่ อค า
นายหนา (ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต)
ประมาณ  1 .9  ลานบาท  และ  420 ,800 บาท 
ตามลําดับ สวนธุรกิจที่ดําเนินกิจกรรมการใหเชา
เคร่ืองจักรและเครื่องอุปกรณโดยไมมี ผูควบคุม 
การให เชาของใชสวนบุคคล  และของใชใน
ค รัว เ รือน  มี ร าย รับและมู ลค า เพิ่ ม เฉลี่ ยต อ
คนทํางานนอยที่สุด 89,800 บาท และ 45,100 บาท 
ตามลําดับ 



 
      

 

ตาราง  ง  รายรับและมูลคาเพิ่มเฉล่ียตอสถานประกอบการ และตอคนทํางาน จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ   
                 และหมวดธุรกิจ 

                                                                                                                                                                                           (หนวย : พันบาท)                                       

รายรับเฉลี่ย มูลคาเพิ่มเฉลี่ย  
ขนาดของสถานประกอบการ/                 

หมวดธุรกิจ ตอสถาน-    
ประกอบการ 

ตอคนทาํงาน 
ตอสถาน-

ประกอบการ 
ตอคนทาํงาน 

รวม 2,080.3 710.0 718.5 245.2 
ขนาดของสถานประกอบการ  

           1 – 15    คน 1,434.7 568.0 594.4 235.3 
         16 – 25    คน 20,377.5 1,031.4 3,606.2 182.5 
         26 – 30    คน 44,123.0 1,576.8 9,379.4 335.2
         31 – 50    คน 76,242.3 1,980.0 13,770.2 357.4 
         51 – 200  คน 129,337.6 1,487.2 31,863.0 366.4 

           มากกวา 200 คน 649,432.8 2,116.7 59,506.3 194.0 

หมวดธุรกิจ  
การขาย  การบํารุงรักษา และการซอมแซมยานยนต  
     และรถจักรยานยนต  รวมทั้งการขายปลีกน้ํามนั  
     เชื้อเพลิงรถยนต 6,086.8 2,062.1 2,186.7 740.8 
การขายสง  และการคาเพื่อคานายหนา ยกเวน  
     ยานยนตและรถจักรยานยนต 9,784.6 1,867.6 2,204.4 420.8 
การขายปลีก  (ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต)  
     รวมทั้งการซอมแซมของใชสวนบุคคล และ  
     ของใชในครัวเรือน 1,510.6 543.1 522.1 187.7 
โรงแรมและภัตตาคาร 680.6 218.3 319.5 102.5 
กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย 698.9 271.2 464.0 180.0 
การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณโดยไมม ี  
     ผูควบคุม การใหเชาของใชสวนบุคคล  
     และของใชในครัวเรือน 288.1 89.8 144.9 45.1 
กิจกรรมดานคอมพิวเตอร และกิจกรรมที่เกี่ยวของ 656.0 299.9 227.6 104.0 
กิจกรรมดานธุรกจิอื่นๆ 584.1 169.8 339.9 98.8 
กิจกรรมนันทนาการ  วัฒนธรรม และการกฬีา 766.8 103.5 338.0 45.6 
กิจกรรมดานการบริการอืน่ๆ 233.3 132.0 134.3 76.0 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
      

 

2.3 การเปรียบเทียบการดําเนินธรุกิจทางการคา   
และธุรกิจทางการบริการ ป 2548 และ 2550 

  เมื่อเปรียบเทียบผลจากการสํารวจธุรกิจ
ทางการคาและธุรกิจทางการบริการ 2551 กับ 2549 
ซ่ึงเปนขอมูลของการดําเนินกิจการในรอบป 2550 
เทียบกับป 2548 พบวา สถานประกอบการธุรกิจ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจํานวนเพิ่มขึ้น                   
รอยละ 33.0 จํานวนคนทํางานเพิ่มขึ้นรอยละ 42.1 
ในขณะที่ จํ า นวนคนทํ างานเฉลี่ ยต อสถาน-
ประกอบการเพิ่มขึ้นรอยละ 7.4 

                  ดานการจ างงาน  พบวา  มีจํ านวน
ลูกจางเพิ่มขึ้นจาก 425,057 คน เปน 440,513 คน                  
หรือ เพิ่ มขึ้ นประมาณร อยละ  3 . 6  สํ าห รับ
ค าตอบแทนแรงงานที่ ลูกจ า งได รับ  พบว า                         
มีมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 11.2  
 ในดานการดําเนินกิจการ พบวา มูลคา
รายรับ  คาใชจาย  และมูลคาเพิ่ม  ของสถาน-
ประกอบการธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
มีมูลคาเพิ่มขึ้นจากป  2548 รอยละ  18.6  7.5              
และ 47.6 ตามลําดับ  

 

ตาราง จ  ขอมูลท่ีสําคัญของสถานประกอบการธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ ป 2548 และ 2550 
 

รายการขอมูลท่ีสําคัญ ป 25481/ ป 25502/ รอยละของ 
การเปล่ียนแปลง 

จํานวนสถานประกอบการ (แหง) 303,910 404,203 33.0

จํานวนคนทํางาน (คน) 833,660 1,184,302 42.1

     เฉลี่ยตอสถานประกอบการ (คน) 2.7 2.9 7.4

จํานวนลูกจาง (คน) 425,057 440,513 3.6

     เฉลี่ยตอสถานประกอบการ (คน) 1.4 1.1 -21.4

คาตอบแทนแรงงาน (ลานบาท)  24,721.2 27,479.9 11.2

     เฉลี่ยตอคนตอป (บาท) 58,159.7 62,381.7 7.3

รายรับ (ลานบาท) 709,013.2 840,875.3 18.6

     เฉลี่ยตอสถานประกอบการ (พันบาท) 2,332.9 2,080.3 -10.8

     เฉลี่ยตอคนทํางาน  (พันบาท) 850.5 710.0 -16.5

คาใชจาย (ลานบาท) 512,227.6 550,448.0 7.5

     เฉลี่ยตอสถานประกอบการ (พันบาท) 1,685.5 1,361.8 -19.2

     เฉลี่ยตอคนทํางาน  (พันบาท) 614.4 464.8 -24.4

มูลคาเพิ่ม (ลานบาท) 196,785.6 290,427.3 47.6

     เฉลี่ยตอสถานประกอบการ (พันบาท) 647.5 718.5 11.0

     เฉลี่ยตอคนทํางาน  (พันบาท) 236.1 245.2 3.9

หมายเหตุ :     1/ สํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2549 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    คุมรวม :  สถานประกอบการธุรกิจที่มีคนทํางานตั้งแต 1 คนขึ้นไปที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล 
                         เฉพาะในทองที่ที่มีรูปแบบการบริหารงานเปนองคกรบริหารสวนตําบล (อบต.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                     2/ สํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2551 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                        คุมรวม :  สถานประกอบการธุรกิจที่มีคนทํางานตั้งแต 1 คนขึ้นไป ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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2.4   ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ   
        สถานประกอบการ 
             2.4.1  ปญหาและอุปสรรคของสถานประกอบการ 
  ผูประกอบการธุรกิจทางการคาและ
ธุรกิจทางการบริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รอยละ 30.0 ไดแสดงความคิดเห็นในเรื่องปญหา
และอุปสรรคที่สําคัญในจํานวนนี้รอยละ  42.7  
ระบุ ว าได รับผลกระทบจากตนทุนที่ สู งขึ้ น                   
รอยละ 28.0 เห็นวามีปญหาจากภาวะเศรษฐกิจ                    
ที่ตกต่ําลง รอยละ 26.0 มีความเห็นวากําลังซื้อลดลง 
และรอยละ  14.8  มีคูแขงทางธุรกิจมากขึ้น   เปนตน 
 
 

แผนภูมิ  ช  รอยละของปญหาและอุปสรรคของ 
                    สถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.4.2   ความชวยเหลือท่ีตองการจากหนวยงาน        
ของรัฐ 

 สําหรับความชวย เหลือที่ ตองการ              
จากหนวยงานของรัฐนั้น มีผูประกอบการธุรกิจ
ทางการคาและธุรกิจทางการบริการในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 37.3 แสดงความ
คิดเห็นในเรื่องนี้ โดยในจํานวนนี้ไดระบุความ
ตองการดังนี้ รอยละ 43.8 เห็นวาควรจัดหาแหลง
เงินทุนใหกูยืมในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากวาในปจจุบัน
รอยละ  43.4  รัฐควรมีมาตรการควบคุมราคา
สินคา และราคาน้ํามัน รอยละ 13.2 ควรปรับปรุง
ระเบียบการปฏิบัติงานของสวนราชการ เปนตน 

แผนภูมิ  ซ  รอยละของความชวยเหลือท่ีตองการจาก    
                     หนวยงานของรัฐ  

 

                       
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ตนทุนสูงข้ึน 
ภาวะเศรษฐกิจ 
คูแขงทางธุรกิจมากขึ้น 
กําลังซ้ือลดลง 
แหลงเงินทุนใหกูยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ํา 
ระเบียบการปฎิบัติงานของสวนราชการ 
ขาดแคลนบุคลากรที่มปีระสิทธิภาพ 
อื่น ๆ 

มาตรการควบคุมราคาสินคาและราคาน้ํามนั
จัดหาแหลงเงนิทุนใหกูยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ํา 
ปรับปรุงระเบียบการปฎิบัติงานของสวนราชการ 
มาตรการการลดหยอนภาษ ี
กําหนดอัตราคาจางแรงงานใหเหมาะสม 
มาตรการลงโทษการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
เพิ่มสวัสดิการประกนัสังคม 
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
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CHAPTER 1 
INTRODUCTION 

 
1.1  Background 

 The National Statistical office has 
carried out the annual survey of Business 
Trade and Services since 1968. The main 
purpose of the survey is to collect the basic 
business information to be used in 
implementing the business policies and 
development planning. This survey planed to 
conduct every two year. This is the  23 rd 
Business Trade and Service Survey.   

1.2  Objective  
The objectives of collecting basic 

information of business establishment are as 
follows: 
 1.2.1  To collect basic information on 
business establishments such as number, type 
and size of business establishments, number  
of  persons engaged, number of employees                     
and remuneration, value of goods purchased, 
expenditures, receipts, inventory and value of 
fixed assets, etc. 
 1.2.2 To be use for National Account 
and Input - Output tables compilation. 

1.3  Scope and coverage  
The establishments under the scope of 

this survey were those engaged primarily in 
business industry (Categories G, H, K and O of 
the International Standard Industrial Classification 
of All Economic Activities; ISIC: Revision 3). 

The survey covered business establishments with 
at least one person engaged, located in fixed 
premises in Bangkok, Pattaya, municipal areas 
and non-municipal areas throughout the country. 

1.4   Reference period 
 All the information collected refers to 
the operation period of establishment during 
January 1 to December 31, 2007. 

1.5  Operation period 
               The survey was conducted during 
April 1 to July 31, 2008.  

1.6  The item of data 
 The items of data collected are as 
follows: 
 1.6.1 General information of business 
establishment e.g. type of business trade and 
services, form of legal organization, form of 
economic organization, investment or share holding 
from abroad. 

1.6.2   Persons engaged and remuneration. 
1.6.3   Expenses of establishment. 

   1.6.4   Stocks of establishment. 
   1.6.5   Receipts of establishment. 

           1.6.6   Fixed assets of establishment. 

1.7  Utilization 
 1.7.1  To be used in policy formulating 
and development plan of the country and to be 
used in development of Small and Medium 
Enterprises (SMEs) and will be used for 



 

 

 

National Account compilation and constructing 
economic indicators. 
 1.7.2  To be used as the administration 
implication policy for private sector to 
understand the economic situation as a whole 
and to enable them in making decision in 
investment, improvement and development 
their of  business. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1.7.3 To be used by those who are 
interested in relevant indent study of business 
situation. 
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CHAPTER 2 
MAJOR FINDINGS

 
2.1 General information of business trade and 

services establishments 
 2.1.1   Number and size of establishments     

  The results of the 2008 business trade 
and services survey show that there were in total 
404,203 establishments in Northeastern region. 
Out of these, 400,251 establishments or about 
99.0 percent were small scale establishments, 
with 1-15 persons. The establishments with more 
than 15 persons engaged were 3,952 establishments 
or about 1.0 percent. Of that total, about 1,947 
establishments were engaged in establishments 
with 16-25 persons. For those with 51-200 
persons, 31-50 persons and 26-30 persons were 
about  910 establishments, 692 establishments                   
and 339 establishments respectively, while the 
largest size of establishment (with more than  
200 persons engaged) amounted to only 64 
establishments. 

Figure A  Number of business establishments by size 
of establishment (number of person engaged) 

 

 

 
                  

 
 
 

  
 
 

 2.1.2 Form of legal organization   
 Most establishments (about 91.7 percent) 

were individual proprietor. The establishments as 
juristic partnership and company limited, public 
company limited were about 3.8 and 2.7 percent 
respectively. Those, which were in the form of 
government, state-enterprise cooperatives and others, 
were very small proportion, of about 1.8 percent.  
 Considering by size of establishments, it 
was found that the smallest establishments as 
individual proprietors more than the largest 
establishments. That is, the smallest size with 1-15 
persons engaged had the highest proportion, of 
about 92.4 percent; and the largest size with 
more than 200 persons engaged had the lowest 
proportion, of about 9.4 percent. In the other 
hand, the largest establishments as company limited, 
public company limited had the highest proportion, 
of about 71.8 percent, while the smallest size had 
the lowest proportion, of only 2.5 percent. 
Figure B  Percentage of business establishments  
                 by form of legal organization and  
                 size of establishment  
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 2.1.3 Form of economic organization   
 The majority of establishments in 
Northeastern region or 97.0 percent was single 
unit. About 2.0 percent was branch or subsidiary, 
and the rest of about 1.0 percent was head office. 

 Considering the form of economic 
organization by size of establishment, it showed 
that there was higher proportion of single unit in 
all sizes of establishment.  

Figure C  Percentage of business establishments  
                 by form of economic organization 
                 and size of establishment       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 2.1.4  Period of operation 

                    Most of the establishments have 
operated their business 5-9 years and less than 5 years 
with the close proportion, of about 31.6 and 31.5 
percent respectively. The establishments operated 
their business for 10-19 years were about 25.7 
percent. Those with operation for 20-29 years and 
30 years or more had the close proportion were 
about 5.8 and 5.4 percent respectively. 

Considering by size of establishment, it 
was found that more than half of the 
establishments, with 16 persons engaged or more, 

have operated their business for 10 years or more. 
However, most establishments, with 1-15 persons 
engaged (63.3 percent) have operated their business 
less than 10 years. 
Figure D  Percentage of business establishments  
                 by period of operation and size of  
                 establishment 
                   

 

 

 

 

 

 

 2.1.5 Register capital 
 The number of business establishments 
with registered capital amounted to 21,725 
establishments or about 5.4 percent of the total. 
Most of them (about 96.6 percent) had less than 
10 million baht of register capital. Those with 
10-99 million baht of register capital, were about 
3.1 percent. The establishments with 100 million baht 
of register capital and over were about 0.3 percent. 

Figure E  Percentage of business establishments  
                 by register capital  
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 2.1.6 Foreign investment or share holding 
The majority of business establishments 

in Northeastern region or 99.9 percent had no 
foreign investment or share holding, while the rest 
of about 91 establishments or 0.1 percent did. Out 
of these, most of them 56.4 percent was 10-50 
percent of share holding and about 34.8 percent 
was over fifty percent of share holding. The rest 
of about 8.8 percent was with less than ten 
percent of share holding.  

Figure F  Percentage of business establishments by 
foreign investment or share holding  

 

 
 
 
 

2.1.7  Division of business industry 
                 Considering the division of business 
industry, table A shows that most establishments 
(about 54.0 percent) were engaged in retail 
trade, (except of motor vehicles and motorcycles), 
repair of personal and household goods. 
Followed by those engaged in sale, maintenance 
and repair of motor vehicles and motorcycles, 
retail sale of automotive fuel, and hotels and 
restaurants accounted for 13.1 and 12.9 percent 
respectively. The other divisions of business 
industry not mentioned above, each one had 
rather low proportion less than 9.0 percent, 
especially establishments engaged in computer 
and related activities had the lowest proportion, 
of about 0.3 percent. 
 

Table A  Number and percentage of business establishments by division of business industry 

Division of business industry Number  % 

Total 404,203 100.0
Sale, maintenance  and  repair  of  motor  vehicles and  motorcycles, retail  sale   
  of  automotive fuel 53,041 13.1 

Wholesale trade and commission trade, except of  motor vehicles and  motorcycles 12,744 3.2 

Retail  trade , (except  of  motor  vehicles  and motorcycles), repair  of  personal  
  and household goods 218,412 54.0 

Hotels  and  restaurants 52,099 12.9 

Real  estate  activities 9,559 2.4 

Renting  of  machinery  and  equipment without  operator and  of  personal  
  and household goods 5,882 1.5 

Computer  and  related  activities   1,242 0.3 

Other business  activities 8,716 2.1 

Recreational, cultural  and  sporting  activities  7,031 1.7 

Other  service  activities 35,477 8.8 
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2.2  Principal statistics by size of establishment 
        and division of business industry   

2.2.1 Persons engaged and remuneration 
  1) Number of persons engaged 
      Focusing on the number of persons 
engaged, table B shows that, in 2007, there were 
in total 1.2 million persons engaged in the 
business establishments in Northeastern region. 
Most of them were engaged in small scale 
establishments with 1 – 15 persons, of about 1.0  
million persons or 85.4 percent. 

   Considering by division of business 
industry, it was found that most of them engaged 
in retail trade, (except of motor vehicles and 
motorcycles), repair of personal and household 
goods, of about 607,515 persons or 51.3 percent. 
Followed by those engaged in hotels and 
restaurants and sale, maintenance and repair of 
motor vehicles and motorcycles retail sale of 
automotive fuel, had the close proportion of 
about 13.7 percent and 13.2 percent respectively. 
The other divisions of business industry not 
mentioned above, each one had rather low 
proportion of persons engaged, less than 6.0 
percent of the total. 

  2) Number of employees  
   In terms of employment, the number 
of employees amounted to 440,513 persons. 
Most of them engaged in small scale 
establishments with 1-15 persons, of about 
316,821 persons or 71.9 percent. 
 Considering by division of business 
industry, it showed that about 39.2 percent of 
employees engaged in retail trade, (except of 
motor vehicles and motorcycles), repair of personal 

and household goods.  Followed by those engaged 
in sale, maintenance and repair of motor vehicle 
and motorcycles, retail sale of automotive fuel  
and hotels and restaurants, of about 17.1 percent 
and 13.5 percent respectively. The other divisions 
of business industry not mentioned above, each 
one had rather low proportion of employees,  
less than 10.0 percent. 

3) Remuneration    
   The employees engaged in business 
establishments in Northeastern region received 
the total remuneration of about 27.5 billion baht 
or about 62,382 baht per person per annum.         
The employees engaged in large scale establishments 
with (more than 200 persons) received the 
highest annual remuneration of about 82,894 baht. 
Followed by those engaged in establishments 
with 31-50 persons received the annual 
remuneration of about 72,745 baht per person. 
The employees worked in the other sizes, each 
one received the annual remuneration less than 
70,000 baht per person. 
 Considering by division of business 
industry, it was found that the employees engaged  
in real estate activities received the highest annual 
remuneration, of about 81,143 baht per person. 
Followed by those engaged in wholesale trade and 
commission trade, except of motor vehicles and 
motorcycles and computer and related activities 
received the annual remuneration, of about 75,420 
baht and 74,623 baht per person respectively. The 
employees engaged in recreational, cultural and 
sporting activities received the lowest annual 
remuneration, of about 22,132 baht per person.  
 



 
      

 

Table B   Persons engaged, employees, remuneration and average annual remuneration per employee    
by size of establishment and division of business industry 

Persons engaged Employees Remuneration 

Size of establishment/ 

Division of business industry Number % Number % 
Value 

(Thousand baht) 

Average 
annual 

remuneration 
per  employee 

(Baht) 

Total 1,184,302 100.0 440,513 100.0 27,479,933.5 62,381.7 
Size of establishment       

   1 – 15     Persons 1,010,914 85.4 316,821 71.9 19,056,485.0 60,149.1 

   16 – 25   Persons 38,468 3.2 29,736 6.7 1,647,885.3 55,417.2 

   26 – 30   Persons 9,486 0.8 6,910 1.6 478,887.3 69,303.5 

   31 – 50   Persons 26,660 2.2 19,374 4.4 1,409,357.8 72,744.8 

   51 – 200  Persons 79,138 6.7 48,358 11.0 3,286,313.9 67,958.0 

   More than  200  persons 19,636 1.7 19,314 4.4 1,601,004.2 82,893.5 

Division of business industry       

Sale, maintenance  and  repair  of  motor  vehicles and       
     motorcycles,  retail  sale  of  automotive fuel 156,562 13.2 75,510 17.1 5,439,378.4 72,035.2 
Wholesale  trade  and  commission  trade, except of       
     motor vehicles  and  motorcycles 66,768 5.7 40,547 9.2 3,058,068.0 75,420.3 
Retail  trade , (except  of  motor  vehicles  and motorcycles),       
     repair  of  personal  and household goods 607,515 51.3 172,877 39.2 11,325,017.2 65,509.1 
Hotels  and  restaurants 162,463 13.7 59,371 13.5 3,332,421.1 56,128.8 
Real  estate  activities 24,637 2.1 8,346 1.9 677,219.0 81,142.9 
Renting  of  machinery  and  equipment without       
     operator  and  of  personal  and household goods 18,881 1.6 9,241 2.1 336,308.2 36,393.1 
Computer  and  related  activities   2,717 0.2 982 0.2 73,279.8 74,623.0 
Other business  activities 29,989 2.5 15,692 3.6 1,043,963.1 66,528.4 
Recreational, cultural  and  sporting  activities  52,069 4.4 36,048 8.2 797,828.0 22,132.4 
Other  service  activities 62,701 5.3 21,899 5.0 1,396,450.7 63,767.8 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
      

 

 2.2.2  Receipts, expenditures and value added 
  Table C shows value of receipts, 
expenditures and value added of business 
establishments in Northeastern region, it was 
found that there were in total 840.9 billion baht 
of receipts, 550.4 billion baht of expenditures 
and 290.4 billion baht of value added. 
Comparing the value added to receipts, it was 
about 34.5 percent. Considering by size of 
establishment, it showed that the small scale 
establishments with 1-15 persons had the highest 
proportion of receipts, expenditures and value 
added, of about 68.3 percent, 61.1 percent and 
81.9 percent respectively. Moreover, the highest 
value added to receipts was from the small 
establishments, of about 41.4 percent. 

  Considering by division of business 
industry, it shows that most of the receipts and 
expenditures were from retail trade (except of motor 
vehicles and motorcycles), repair of personal and 
household goods, with the same proportion, of 
about 39.2 percent. Followed by those engaged 
in sale, maintenance and repair of motor vehicles 
and motorcycles, retail sale of automotive fuel, of 
about 38.4 and 37.6 percent respectively.  The 
establishments engaged in wholesale trade and 
commission trade, except of motor vehicles and  

 

 

 

 

 

motorcycles accounted for 14.8 and 17.6 percent 
respectively. In terms of value added, it showed that 
the establishments engaged in sale, maintenance 
and repair of motor vehicles and motorcycles, 
retail sale of automotive fuel and retail trade 
(except of motor vehicles and motorcycles), repair 
of personal and household goods, had the highest 
proportion, of about 40.0 percent and 39.3 
percent respectively. The establishments engaged in 
wholesale trade and commission trade, except of 
motor vehicles and motorcycles, accounted for 
9.7 percent. The other divisions of business 
industry had relatively low proportion of receipts, 
expenditures and value added,   each one accounted 
for less than 6.0 percent. 

  Comparing the value added to receipts 
by division of business industry, it was found 
that the establishments engaged in real estate 
activities contributed the highest proportion of 
value added to receipts, of about 66.4 percent. 
Followed by those engaged in other business  
activities and  other service activities  accounted  
for 58.2 and 57.5 percent respectively. The 
establishments engaged in wholesale trade and 
commission trade, except of motor vehicles and 
motorcycles had the lowest proportion of value 
added to receipts, of about 22.5 percent. 

 

 

 

 



 
      

 

Table C Receipts, expenditures, value added and value added per receipt by size of establishment 
and division of business industry 

Receipts Expenditures Value added 

Size of establishment/ 

Division of business industry 
Value 

(Million 
baht) 

% 

Value 

(Million 
baht) 

% 

Value 

(Million 
baht) 

% 

Value added  

 per receipt  

 (%) 

Total 840,875.3 100.0 550,448.0 100.0 290,427.3 100.0 34.5 

Size of establishment        
   1 – 15     Persons 574,222.1 68.3 336,328.4 61.1 237,893.7 81.9 41.4 

   16 – 25    Persons 39,675.0 4.7 32,653.7 5.9 7,021.3 2.4 17.7 

   26 – 30    Persons 14,957.7 1.8 11,778.1 2.1 3,179.6 1.1 21.3 

   31 – 50    Persons 52,759.6 6.3 43,230.7 7.9 9,529.0 3.3 18.1 

   51 – 200   Persons 117,697.2 14.0 88,701.9 16.1 28,995.3 10.0 24.6 

   More than  200  persons 41,563.7 4.9 37,755.2 6.9 3,808.4 1.3 9.2 

Division of business industry        

Sale, maintenance  and  repair  of  motor  vehicles        

    and motorcycles,  retail  sale  of  automotive fuel 322,849.4 38.4 206,862.4 37.6 115,987.0 40.0 35.9 

Wholesale  trade  and  commission  trade, except of        

    motor vehicles  and  motorcycles 124,694.7 14.8 96,602.2 17.6 28,092.5 9.7 22.5 

Retail  trade , (except  of  motor  vehicles  and motorcycles),        

    repair  of  personal  and household goods 329,923.3 39.2 215,891.8 39.2 114,031.5 39.3 34.6 

Hotels  and  restaurants 35,457.9 4.2 18,813.6 3.4 16,644.3 5.7 46.9 

  Real  estate  activities 6,681.2 0.8 2,245.7 0.4 4,435.5 1.5 66.4 

Renting  of  machinery  and  equipment without        

   operator  and  of  personal  and household goods 1,694.8 0.2 842.6 0.2 852.2 0.3 50.3 

Computer  and  related  activities 814.8 0.1 532.1 0.1 282.6 0.1 34.7 

Other business  activities 5,090.8 0.6 2,128.4 0.4 2,962.4 1.0 58.2 

Recreational, cultural  and  sporting  activities 5,391.3 0.7 3,014.7 0.5 2,376.6 0.8 44.1 

Other  service  activities 8,277.1 1.0 3,514.5 0.6 4,762.7 1.6 57.5 

 

 

 

 

 



 
      

2.2.3 Average value of receipts and average 
value added per establishment   

  Table D shows that the business 
establishments in Northeastern region had average 
value of receipts and average value added per 
establishment, of about 2.1 million baht and 
718,500 baht respectively. Considering by size 
of establishment, it was found that the average 
value of receipts varied to size of establishment. 
That is, the largest size (more than 200 persons) 
had the highest average value of receipts of about 
649.4 million baht per establishment; and the 
smallest size of establishments with 1-15 persons 
had the lowest average value of receipts, of about 
1.4 million baht per establishment. In terms of 
the average value added per establishment, it 
showed that there was the same pattern as 
mentioned above. That is the largest size of 
establishments contributed the highest average 
value added per establishment, of about 59.5 
million baht and the smallest size of 
establishments had the lowest average value 
added per establishment, of about 594,400 baht. 
  Considering by division of business 
industry, it was found that the establishments 
engaged in wholesale trade and commission 
trade, (except of motor vehicles and motorcycles) 
had the highest average value of receipts and 
average value added per establishment, of about 
9.8 million baht and 2.2 million baht respectively. 
Those engaged in other service activities had the 
lowest average value of receipts and average value 
added per establishment, of about 233,300 baht 
and 134,300 baht respectively. 

2.2.4 Average value of receipts and average  
value added per person engaged                               

   As a result, the average value of receipts 
and average value added per person engaged of 
business establishments in Northeastern region 
amounted to 710,000 baht and 245,200 baht 
respectively. Considering by size of establishment, 
it was found that the large scale establishments 
(more than 200 persons) had the highest average 
value of receipts per person engaged, of about 
2.1 million baht, while the small scale establishments 
with 1-15 persons had the lowest average value of 
receipts per person engaged, of about 568,000 
baht. For the average value added per person 
engaged, it showed that the establishments with 
51-200 persons had the highest average value added, 
of about 366,400 baht per person. The establishments 
with 16-25 persons had the lowest average value 
added per person engaged, of about 182,500 baht.  
 For the average value of receipts and 
average value added per person engaged by division of 
business industry, it showed that the establishments 
engaged in sale, maintenance and repair of 
motorcycles, retail sale of automotive fuel had the 
highest average value of receipts and average value 
added per person engaged, of about 2.1 million baht 
and 740,800 baht respectively. Followed by those 
engaged in wholesale trade and commission trade, 
(except of motor vehicles and motorcycles)   amounted 
to 1.9 million baht per person and 420,800 baht per 
person respectively. However, the establishments 
engaged in renting  of  machinery  and  equipment 
without  operator  and  of  personal  and    household  
goods had the lowest average value of receipts and 
average value added per person engaged, of 
about 89,800 baht and 45,100 baht respectively. 



 
      

  Table D   Average value of receipts and average value added per establishment and average value              
                  of receipts and average value added per person engaged by size of establishment and   
                  division  of business industry 

                                                                                                                                                                                           (In thousand baht) 

Average value of receipts Average value added  
        Size of establishment/ 

Division of business industry    Per 

establishment 
Per person 
engaged 

   Per 

establishment 
Per person 
engaged 

Total 2,080.3 710.0 718.5 245.2 
Size of establishment  

1 – 15     Persons 1,434.7 568.0 594.4 235.3 

16 – 25    Persons 20,377.5 1,031.4 3,606.2 182.5 

26 – 30    Persons 44,123.0 1,576.8 9,379.4 335.2

31 – 50    Persons 76,242.3 1,980.0 13,770.2 357.4 

51 – 200   Persons 129,337.6 1,487.2 31,863.0 366.4 

More than  200  persons 649,432.8 2,116.7 59,506.3 194.0 

Division of business industry  

Sale, maintenance  and  repair  of  motor  vehicles  

     and  motorcycles,  retail  sale  of  automotive fuel 6,086.8 2,062.1 2,186.7 740.8 

Wholesale  trade  and  commission  trade, except  
     of  motor vehicles  and  motorcycles 9,784.6 1,867.6 2,204.4 420.8 

Retail  trade , (except  of  motor  vehicles  and  

     Motorcycles), repair  of  personal  and  

     household  goods 1,510.6 543.1 522.1 187.7 

Hotels  and  restaurants 680.6 218.3 319.5 102.5 

Real  estate  activities 698.9 271.2 464.0 180.0 

Renting  of  machinery  and  equipment  

     without  operator  and  of  personal  and  

     household  goods 288.1 89.8 144.9 45.1 

Computer  and  related  activities   656.0 299.9 227.6 104.0 

Other business  activities 584.1 169.8 339.9 98.8 

Recreational, cultural  and  sporting  activities  766.8 103.5 338.0 45.6 

Other  service  activities 233.3 132.0 134.3 76.0 
 

 
 
 

 
 



 
      

2.3 Data comparison of business  
        establishments between 2005 and 2007  
      Comparing the results of the 
Business Trade and Services Survey in 2007 and 
2005, of which the operation periods were of the 
years in 2006 and 2004. It appeared that the 
number of business establishments with one 
person engaged or more in Northeastern region 
increased by 33.0 percent, resulting in an 
increase of persons engaged by 42.1 percent. 
However, the average number of persons engaged 
per establishment increased by 7.4 percent. 

 In terms of employment, the number 
of  employees increased from 425,057 persons 
to 440,513 persons or increased by 3.6 percent. 
Moreover, the annual remuneration increased by 
11.2 percent.   
 For the value of receipts and 
expenditures, it grew by 18.6 percent and 7.5 
percent respectively, the same as value added of 
business establishments in Northeastern region 
which increased by 47.6 percent.  

Table E  Principal data of business establishments in 2005 and 2007 

Data items 2005 1 / 2007 2 / % Change 

Number of establishments (Establishments) 303,910 404,203 33.0

Number of persons engaged (Person) 833,660 1,184,302 42.1

Average per establishment (Person) 2.7 2.9 7.4

Number of employees (Person) 425,057 440,513 3.6

Average per establishment (Person) 1.4 1.1 -21.4

Remuneration (Million baht) 24,721.2 27,479.9 11.2

 Average annual per employee (Baht) 58,159.7 62,381.7 7.3

Receipts (Million baht) 709,013.2 840,875.3 18.6

Average per establishment (Thousand baht)  2,332.9 2,080.3 -10.8

Average per person engaged (Thousand baht) 850.5 710.0 -16.5

Expenditures  (Million baht)  512,227.6 550,448.0 7.5

Average per establishment (Thousand baht) 1,685.5 1,361.8 -19.2

 Average per person engaged (Thousand baht) 614.4 464.8 -24.4

Value added (Million baht) 196,785.6 290,427.3 47.6

Average per establishment (Thousand baht) 647.5 718.5 11.0

 Average per person engaged  (Thousand baht) 236.1 245.2 3.9

Note   : 1 / The 2006 Business Trade and Services Survey, Northeastern region  
     Coverage  : The business establishments with at least one person engaged, located in fixed premises in municipal      
     areas and non-municipal areas, forming as sub-district administration organization in Northeastern region. 
 2 / The 2008 Business Trade and Services Survey, Northeastern region  
     Coverage  : The business establishments with at least one person engaged, located in fixed premises in municipal      

     areas and non-municipal areas in Northeastern region. 
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2.4   Opinion and recommendation of 
        establishments 
             2.4.1 Problems and obstacles of establishments 
  About 30.0 percent business establishments 
responded their problems and obstacles. Of these, 
42.7 percent was suffered from a higher 
production cost, 28.0 percent from economic 
crisis, 26.0 percent from lower purchasing power 
and 14.8 percent from competition etc.  

Figure  G  Percentage of problems and obstacles of 
establishment 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2   Aid needed from the government         
 About 37.3 percent of business 

establishments expressed their opinion on aid 
needed from the government. Of these, about 
43.8 percent needed for required lower rate loan, 
43.4 percent oil and goods prices control and 
13.2 percent asked for government regulation 
improvement etc. 
 
 
Figure  H  Percentage of aid needed from the  government  
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ตาราง 1 ขอมูลสถิติที่สําคัญของสถานประกอบการธุรกิจในป 2550 จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2551

TABLE 1 PRINCIPAL STATISTICS OF BUSINESS ESTABLISHMENTS IN 2007 BY SIZE OF ESTABLISHMENT, NORTHEASTERN REGION, 2008

(พันบาท In Thousand Baht)

จํานวน จํานวน ลูกจาง Employees รายรับ คาใชจาย มูลคาเพิ่ม

สถานประกอบการ คนทํางาน จํานวน คาตอบแทน Reciepts Expenditures Value added

Number of Number of Number แรงงาน

establishments persons engaged Remuneration

รวม 404,203 1,184,302 440,513 27,479,933.5 840,875,296.3 550,448,020.4 290,427,275.9 Total

1-15 คน 400,251 1,010,914 316,821 19,056,485.0 574,222,086.3 336,328,401.6 237,893,684.7 1-15 persons

16-25 คน 1,947 38,468 29,736 1,647,885.3 39,674,993.6 32,653,686.0 7,021,307.6 16-25 persons

26-30 คน 339 9,486 6,910 478,887.3 14,957,673.8 11,778,068.0 3,179,605.8 26-30 persons

31-50 คน 692 26,660 19,374 1,409,357.8 52,759,661.1 43,230,711.0 9,528,950.1 31-50 persons

51-200 คน 910 79,138 48,358 3,286,313.9 117,697,200.3 88,701,902.0 28,995,298.3 51-200 persons

มากกวา 200 คน 64 19,636 19,314 1,601,004.2 41,563,681.2 37,755,251.8 3,808,429.4 More than 200 persons

ขนาดของสถานประกอบการ Size of establishment



ตาราง 2 คนทํางานในสถานประกอบการธุรกิจในป 2550 จําแนกตามสถานภาพการทํางาน เพศ และขนาดของสถานประกอบการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2551

TABLE 2 PERSONS ENGAGED IN BUSINESS ESTABLISHMENTS IN 2007 BY WORK STATUS, SEX AND SIZE OF ESTABLISHMENT, NORTHEASTERN  REGION, 2008

จํานวน

สถาน-

ประกอบการ

Number of รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง

establishments Total Male Female Total Male Female Total Male Female

รวม 404,203 1,184,302 617,125 567,177 743,788 366,275 377,513 440,513 250,850 189,663 Total

1-15 คน 400,251 1,010,914 520,169 490,745 694,093 339,475 354,618 316,821 180,694 136,127 1-15 persons

16-25 คน 1,947 38,468 23,930 14,538 8,732 5,367 3,365 29,736 18,563 11,173 16-25 persons

26-30 คน 339 9,486 5,830 3,656 2,576 1,392 1,184 6,910 4,438 2,472 26-30 persons

31-50 คน 692 26,660 14,839 11,821 7,286 3,881 3,405 19,374 10,958 8,416 31-50 persons

51-200 คน 910 79,138 41,582 37,556 30,779 15,899 14,880 48,358 25,683 22,675 51-200 persons

มากกวา 200 คน 64 19,636 10,775 8,861 322 261 61 19,314 10,514 8,800 More than 200 persons

Other employees

ขนาดของสถานประกอบการ Size of establishmentUnpaid workers

รวม คนทํางานโดยไมไดรับคาจาง/ ลูกจาง

Total เงินเดือน



ตาราง 3 คาตอบแทนแรงงานในป 2550 จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2551

TABLE 3 REMUNERATION IN 2007 BY SIZE OF ESTABLISHMENT, NORTHEASTERN  REGION, 2008

(พันบาท In Thousand Baht)

จํานวน จํานวนลูกจาง รวม คาจาง โบนัส เงินที่สถานประกอบการ

สถาน- Number of Total เงินเดือน Overtime จายสมทบเขากองทุน

ขนาดของสถานประกอบการ ประกอบการ employees Wages, bonus etc. คารักษาพยาบาล อื่น ๆ เพื่อการประกันสังคมฯลฯ Size of establishment

Number of salaries Medical care Others Employer's contribution

establishments to social security

รวม 404,203 440,513 27,479,933.5 24,924,963.6 1,037,926.7 41,423.5 529,552.9 946,066.8 Total

1-15 คน 400,251 316,821 19,056,485.0 17,685,315.4 404,879.7 8,923.8 364,475.9 592,890.2 1-15 persons

16-25 คน 1,947 29,736 1,647,885.3 1,474,096.2 76,954.4 1,587.7 28,040.1 67,207.0 16-25 persons

26-30 คน 339 6,910 478,887.3 421,163.2 32,125.0 344.3 6,099.8 19,155.0 26-30 persons

31-50 คน 692 19,374 1,409,357.8 1,169,184.3 135,476.5 2,958.1 24,332.9 77,406.0 31-50 persons

51-200 คน 910 48,358 3,286,313.9 2,799,500.1 301,083.0 5,926.1 61,287.3 118,517.4 51-200 persons

มากกวา 200 คน 64 19,314 1,601,004.2 1,375,704.5 87,408.1 21,683.6 45,316.8 70,891.2 More than 200 persons

สวัสดิการและผลประโยชนตอบแทน

Fringe benefits



ตาราง 4 คาใชจายทั้งสิ้น คาภาษีมูลคาเพิ่มสุทธิ มูลคาสินคาและวัสดุประกอบและสวนเปลี่ยนแปลงสินคาของสถานประกอบการธุรกิจป 2550 จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2551

TABLE 4 TOTAL EXPENSES , NET VALUE ADDED TAX, VALUE OF STOCKS AND CHANGE IN VALUE OF STOCKS OF BUSINESS ESTABLISHMENTS IN 2007 BY SIZE OF ESTABLISHMENT, NORTHEASTERN  REGION, 2008

(พันบาท In Thousand Baht)

จํานวน รวม คาซื้อสินคา คาไฟฟา คาน้ําประปา คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจาย คาใชจาย คาซอมแซม คาเชาอาคาร คาเชาที่ดิน คาภาษีอื่น ๆ คาใชจายอื่นๆ คาภาษี สวน

สถาน- Total เพื่อการจําหนาย Electricity Water supply Fuels เกี่ยวกับการ เกี่ยวกับการ สิ่งกอสราง พรอมที่ดิน Rent on land Other Other มูลคาเพิ่ม เปลี่ยนแปลง

ประกอบการ และ/หรือใหบริการ ใชบริการ บํารุงรักษา ยานพาหนะ ยานพาหนะ taxes expenses สุทธิ 1 ม.ค. 50 31 ธ.ค. 50 ของสินคาและ

Number of Value of goods อินเทอรเน็ต อุปกรณ เครื่องจักร เครื่องจักร Net Jan. 1, 2007 Dec. 31, 2007 วัสดุประกอบ

establishments of purchased for Cost of internet คอมพิวเตอร และอุปกรณ และอุปกรณ value added คงเหลือ

sale or rendering services Repair and Repair and Rent on building, tax Change in

services maintenance of maintenance vehicles value of 

computer of fixed assets and machinery  stocks

รวม 404,203 557,463,320.3 509,300,538.8 7,679,644.2 1,547,445.9 7,956,196.9 189,734.4 305,057.8 2,148,463.5 5,136,246.6 1,275,482.2 1,309,385.2 20,615,125.0 9,496,200.9 143,938,834.8 244,448,368.3 100,509,533.5 Total

1-15 คน 400,251 341,064,748.1 306,450,733.8 5,979,533.1 1,331,106.7 6,457,381.7 164,915.9 207,242.1 1,583,499.1 4,573,730.1 1,117,610.5 1,112,930.3 12,086,064.7 7,473,934.6 117,494,072.3 216,287,208.0 98,793,135.7 1-15 persons

16-25 คน 1,947 32,983,291.3 31,154,706.9 256,873.3 46,821.6 318,468.7 4,072.0 14,005.6 87,673.1 194,153.3 28,080.0 33,959.2 844,477.8 480,980.0 5,142,505.0 5,445,810.9 303,305.9 16-25 persons

26-30 คน 339 11,886,934.2 11,351,033.5 66,168.4 9,654.0 139,934.2 1,368.2 1,699.9 24,762.6 23,059.0 1,518.0 28,199.2 239,537.3 137,676.7 3,568,104.4 3,296,353.3 -271,751.1 26-30 persons

31-50 คน 692 43,894,877.2 41,214,221.1 203,004.4 27,710.1 335,316.5 9,019.6 11,260.7 103,508.0 112,109.2 100,530.7 27,046.8 1,751,150.1 717,265.7 4,435,367.7 3,573,754.4 -861,613.3 31-50 persons

51-200 คน 910 89,612,718.4 83,698,188.8 806,726.7 79,477.7 505,439.3 7,831.9 27,213.9 191,805.4 109,024.1 21,454.5 89,465.3 4,076,090.7 547,037.8 10,095,735.0 11,709,237.3 1,613,502.3 51-200 persons

มากกวา 200 คน 64 38,020,751.1 35,431,654.7 367,338.3 52,675.9 199,656.4 2,526.7 43,635.7 157,215.3 124,170.9 6,288.4 17,784.4 1,617,804.4 139,306.2 3,203,050.4 4,136,004.4 932,954.0 More than 200 persons

มูลคาสินคาและวัสดุประกอบคงเหลือ

Value of stocks

ขนาดของสถาน

ประกอบการ
Size of establishment



ตาราง 5 รายรับทั้งสิ้นของสถานประกอบการธุรกิจในป 2550 จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2551

TABLE 5 TOTAL RECEIPTS OF BUSINESS ESTABLISHMENTS IN 2007 BY SIZE OF ESTABLISHMENT, NORTHEASTERN REGION, 2008

(พันบาท In Thousand Baht)

จํานวน รวม รายรับจาก รายรับจากการใหเชา ดอกเบี้ยรับ/ กําไรจากการ รายรับอื่นๆ

สถาน Total การใหเชาที่ดิน อาคาร อาคารพรอม เงินปนผลรับ เปลี่ยนแปลง Other

ประกอบการ Receipts ที่ดิน ยานพาหนะ Interest/ อัตรา receipts

Number of รวม รายรับ from เครื่องจักรและ Dividend แลกเปลี่ยนฯ

establishments Total ผานเว็บไซต rent on land เครื่องมือฯลฯ Gain from 

Online Receipts from rent on currency

sales building, vehicles exchange

and machinery
 

รวม 404,203 740,681,993.8 732,634,122.9 561,814.5 91,951.0 3,461,039.7 212,057.4 12,222.5 4,270,600.3 Total

1-15 คน 400,251 475,544,375.4 473,395,725.3 468,511.6 28,670.4 208,956.0 86,754.4         - 1,824,269.3 1-15 persons

16-25 คน 1,947 39,382,210.7 39,074,901.7 2,015.0 635.0 18,003.9 9,888.0         - 278,782.2 16-25 persons

26-30 คน 339 15,233,108.6 15,149,199.0 - 1,315.0 12,000.0 2,368.6         - 68,225.9 26-30 persons

31-50 คน 692 53,669,631.7 53,037,879.5 52,757.9 42,959.1 6,490.1 5,398.2         - 576,904.9 31-50 persons

51-200 คน 910 116,169,339.3 112,487,472.4 38,530.0 18,371.5 2,632,348.6 55,072.9 12,196.9 963,877.0 51-200 persons

มากกวา 200 คน 64 40,683,328.0 39,488,945.0 -         - 583,241.2 52,575.3 25.6 558,541.0 More than 200 persons

Size of establishmentขนาดของสถานประกอบการ

and services

รายรับจากการขายสินคาและบริการ

Receipts from sales of goods



ตาราง 6 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2551

TABLE 6 BOOK VALUE OF FIXED ASSETS AS OF DECEMBER 31, 2007 BY SIZE OF ESTABLISHMENT, NORTHEASTERN  REGION, 2008

(พันบาท In Thousand Baht)

จํานวน

สถาน- รวม ที่ดิน อาคารและ เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องใช เครื่องมือ ซอฟตแวร สินทรัพย

ประกอบการ Total Land สิ่งกอสราง Machinery Vehicles สํานักงาน อื่นๆ Software ถาวรอื่น ๆ

Number of Building Office  Equipment Other 

establishments and appliances fixed

construction assets

รวม 404,203 566,872,823.4 273,450,873.7 183,082,913.5 11,760,410.0 75,967,220.1 7,670,672.1 11,323,414.8 849,407.3 2,767,912.0 Total

1-15 คน 400,251 501,373,773.7 244,552,451.6 161,816,742.5 8,198,098.5 70,049,344.2 5,766,442.7 9,782,845.6 728,318.9 479,529.7 1-15 persons

16-25 คน 1,947 15,681,123.6 9,661,709.6 3,076,301.3 396,690.3 1,428,047.5 406,078.2 374,428.6 4,958.0 332,910.1 16-25 persons

26-30 คน 339 5,205,217.6 2,628,870.6 1,869,712.0 117,287.0 435,950.4 99,569.3 39,642.6 5,220.4 8,965.3 26-30 persons

31-50 คน 692 16,736,005.2 8,449,932.3 3,450,036.6 1,928,905.2 2,081,835.3 330,486.7 445,011.1 40,493.9 9,304.0 31-50 persons

51-200 คน 910 18,570,335.4 5,927,644.6 8,392,003.1 765,054.7 1,445,061.9 716,397.0 546,917.4 43,349.0 733,907.9 51-200 persons

มากกวา 200 คน 64 9,306,367.9 2,230,265.1 4,478,117.9 354,374.3 526,980.9 351,698.2 134,569.6 27,066.9 1,203,295.0 More than 200 persons

ขนาดของสถานประกอบการ

มูลคาสินทรัพยถาวรตนงวด   Book value of  fixed assets 1 Jan. 2007

Size of establishment



ตาราง 6 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2551 (ตอ)

TABLE 6 BOOK VALUE OF FIXED ASSETS AS OF DECEMBER 31, 2007 BY SIZE OF ESTABLISHMENT, NORTHEASTERN REGION, 2008 (Cont'd)

(พันบาท In Thousand Baht)

จํานวน

สถาน- รวม ที่ดิน อาคารและ เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องใช เครื่องมือ ซอฟตแวร สินทรัพย

ประกอบการ Total Land สิ่งกอสราง Machinery Vehicles สํานักงาน อื่นๆ Software ถาวรอื่น ๆ

Number of Building Office  Equipment Other 

establishments and appliances fixed

construction assets

รวม 404,203 531,454,021.5 274,816,871.9 165,439,278.0 9,471,224.9 62,230,291.5 6,953,748.3 9,508,367.8 336,390.6 2,697,848.6 Total

1-15 คน 400,251 468,883,997.6 245,072,745.2 146,407,757.6 6,418,017.3 57,224,675.0 5,131,123.4 7,963,199.8 238,225.0 428,254.3 1-15 persons

16-25 คน 1,947 15,249,016.9 9,729,364.6 3,005,040.6 309,141.4 1,200,940.3 336,126.2 349,216.6 4,058.3 315,128.9 16-25 persons

26-30 คน 339 3,806,018.6 2,602,576.3 686,319.1 93,969.2 291,948.5 89,420.2 31,835.7 4,047.7 5,902.0 26-30 persons

31-50 คน 692 16,455,739.5 9,080,988.2 3,079,988.8 1,786,918.2 1,765,117.0 306,828.8 387,671.0 40,493.9 7,733.5 31-50 persons

51-200 คน 910 18,348,226.3 6,099,732.5 8,181,044.3 635,565.3 1,265,036.3 761,550.3 648,063.4 25,558.1 731,676.1 51-200 persons

มากกวา 200 คน 64 8,711,022.7 2,231,465.1 4,079,127.6 227,613.6 482,574.4 328,699.4 128,381.3 24,007.6 1,209,153.7 More than 200 persons

ขนาดของสถานประกอบการ

มูลคาสินทรัพยถาวรปลายงวด   Book value of  fixed assets 31 Dec. 2007

Size of establishment



ตาราง 7 มูลคาสินทรัพยถาวรที่เปลี่ยนแปลงระหวาง มกราคม - ธันวาคม 2550 จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2551

TABLE 7 VALUE OF FIXED ASSETS CHANGED IN JANUARY - DECEMBER 2007 BY SIZE OF ESTABLISHMENT, NORTHEASTERN REGION, 2008

(พันบาท In Thousand Baht)

 จํานวน  มูลคาสินทรัพย  มูลคาสินทรัพย  คาโอน

 สถาน-  ถาวรที่ซื้อหรือ  ถาวรที่ขาย  กรรมสิทธิ์

 ประกอบการ  ผลิตขึ้นเอง  Value of disposal  Ownership 

 Number of  Value of new  of fixed assets  transfer fee 

 establishments  or cost producing 

 of fixed assets 

 รวม 404,203 4,063,056.6 789,804.3 10,455.8  Total 

 1-15 คน 400,251 961,161.9 87,247.4         -  1-15 persons

 16-25 คน 1,947 541,513.7 102,944.7         -  16-25 persons

 26-30 คน 339 477,229.0 471,984.3 176.1  26-30 persons

 31-50 คน 692 436,513.6 69,822.0 10,279.7  31-50 persons

 51-200 คน 910 1,396,184.9 44,898.8         -  51-200 persons

 มากกวา 200 คน 64 250,453.5 12,907.2         -  More than 200 persons

Size of establishmentขนาดของสถานประกอบการ
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ตาราง 1 ขอมูลสถิติที่สําคัญของสถานประกอบการธุรกิจในป 2550 จําแนกตามหมวดธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2551

TABLE 1 PRINCIPAL STATISTICS OF BUSINESS ESTABLISHMENTS IN 2007 BY DIVISION OF BUSINESS INDUSTRY, NORTHEASTERN REGION, 2008

(พันบาท In Thousand Baht)

จํานวน จํานวน รายรับ คาใชจาย มูลคาเพิ่ม

รหัส สถานประกอบการ คนทํางาน จํานวน คาตอบแทน Receipts Expenditures Value added

Code Number of Number of Number แรงงาน

establishments persons engaged Remuneration

รวม 404,203 1,184,302 440,513 27,479,933.5 840,875,296.3 550,448,020.4 290,427,275.9 Total

50 การขาย การบํารุงรักษา และการซอมแซมยานยนต Sale, maintenance and repair of motor vehicles

และรถจักรยานยนต รวมทั้งการขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต 53,041 156,562 75,510 5,439,378.4 322,849,420.2 206,862,409.0 115,987,011.2 and motorcycles; retail sale of automotive fuel 

51 การขายสง และการคาเพื่อคานายหนา ยกเวนยานยนต Wholesale trade and commission trade,

และรถจักรยานยนต 12,744 66,768 40,547 3,058,068.0 124,694,669.7 96,602,197.9 28,092,471.8 except of motor vehicles and motorcycles 

52 การขายปลีก ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต รวมทั้ง Retail trade, except of motor vehicles and

การซอมแซมของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน 218,412 607,515 172,877 11,325,017.2 329,923,295.8 215,891,771.4 114,031,524.4 motocycles; repair of personal and household goods 

55 โรงแรมและภัตตาคาร 52,099 162,463 59,371 3,332,421.1 35,457,919.5 18,813,640.0 16,644,279.5 Hotels and restaurants

70 กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย 9,559 24,637 8,346 677,219.0 6,681,219.2 2,245,700.0 4,435,519.2 Real estate activities

71 การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ โดยไมมีผูควบคุม Renting of machinery and equipment without

การใหเชาของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน 5,882 18,881 9,241 336,308.2 1,694,776.3 842,580.8 852,195.5 operator and of personal and household goods 

72 กิจกรรมดานคอมพิวเตอร และกิจกรรมที่เกี่ยวของ 1,242 2,717 982 73,279.8 814,752.2 532,137.9 282,614.3 Computer and related activities

74 กิจกรรมดานธุรกิจอื่น ๆ 8,716 29,989 15,692 1,043,963.1 5,090,804.2 2,128,415.8 2,962,388.4 Other business activities

92 กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรมและกีฬา 7,031 52,069 36,048 797,828.0 5,391,283.3 3,014,724.0 2,376,559.3 Recreational, cultural and sporting activities

93 กิจกรรมดานการบริการอื่น ๆ 35,477 62,701 21,899 1,396,450.7 8,277,155.9 3,514,443.6 4,762,712.3 Other service activities

ลูกจาง Employees

Division of business industryหมวดธุรกิจ



ตาราง 2 คนทํางานในสถานประกอบการธุรกิจในป 2550 จําแนกตามสถานภาพการทํางาน เพศ และหมวดธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2551

TABLE 2 PERSONS ENGAGED IN BUSINESS ESTABLISHMENTS IN 2007 BY WORK STATUS, SEX AND DIVISION OF BUSINESS INDUSTRY, NORTHEASTERN REGION , 2008

จํานวน

สถาน-

รหัส ประกอบการ

Code Number of รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง

establishments Total Male Female Total Male Female Total Male Female

รวม 404,203 1,184,302 617,125 567,177 743,788 366,275 377,513 440,513 250,850 189,663 Total

50 การขาย การบํารุงรักษา และการซอมแซมยานยนต Sale, maintenance and repair of motor vehicles

และรถจักรยานยนต รวมทั้งการขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต 53,041 156,562 107,095 49,467 81,052 58,845 22,207 75,510 48,250 27,260 and motorcycles; retail sale of automotive fuel 

51 การขายสง และการคาเพื่อคานายหนา ยกเวนยานยนต Wholesale trade and commission trade,

และรถจักรยานยนต 12,744 66,768 40,277 26,491 26,221 13,653 12,568 40,547 26,624 13,923 except of motor vehicles and motorcycles 

52 การขายปลีก ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต รวมทั้ง Retail trade, except of motor vehicles and

การซอมแซมของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน 218,412 607,515 307,706 299,809 434,638 202,354 232,284 172,877 105,352 67,525 motocycles; repair of personal and household goods 

55 โรงแรมและภัตตาคาร 52,099 162,463 58,526 103,937 103,092 36,959 66,133 59,371 21,567 37,804 Hotels and restaurants

70 กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย 9,559 24,637 11,128 13,509 16,291 8,168 8,123 8,346 2,960 5,386 Real estate activities

71 การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ โดยไมมีผูควบคุม Renting of machinery and equipment without

การใหเชาของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน 5,882 18,881 13,983 4,898 9,639 6,696 2,943 9,241 7,287 1,954 operator and of personal and household goods 

72 กิจกรรมดานคอมพิวเตอร และกิจกรรมที่เกี่ยวของ 1,242 2,717 1,997 720 1,735 1,211 524 982 786 196 Computer and related activities

74 กิจกรรมดานธุรกิจอื่น ๆ 8,716 29,989 16,173 13,816 14,297 8,355 5,942 15,692 7,818 7,874 Other business activities

92 กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรมและกีฬา 7,031 52,069 33,844 18,225 16,021 11,531 4,490 36,048 22,313 13,735 Recreational, cultural and sporting activities

93 กิจกรรมดานการบริการอื่น ๆ 35,477 62,701 26,396 36,305 40,802 18,503 22,299 21,899 7,893 14,006 Other service activities

Division of business industryหมวดธุรกิจ Unpaid workers

รวม คนทํางานโดยไมไดรับคาจาง/ ลูกจาง

Total เงินเดือน Other employees



ตาราง 3 คาตอบแทนแรงงานในป 2550 จําแนกตามหมวดธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2551

TABLE 3 REMUNERATION IN 2007 BY DIVISION OF BUSINESS INDUSTRY, NORTHEASTERN REGION, 2008

(พันบาท In Thousand Baht)

จํานวน จํานวนลูกจาง รวม คาจาง โบนัส เงินที่สถานประกอบการ

รหัส สถาน- Number of Total เงินเดือน Overtime จายสมทบเขากองทุน

Code ประกอบการ employees Wages, bonus etc. คารักษาพยาบาล อื่น ๆ เพื่อการประกันสังคมฯลฯ

Number of salaries Medical care Others Employer's contribution

establishments to social security

รวม 404,203 440,513 27,479,933.5 24,924,963.6 1,037,926.7 41,423.5 529,552.9 946,066.8 Total

50 การขาย การบํารุงรักษา และการซอมแซมยานยนต Sale, maintenance and repair of motor vehicles

และรถจักรยานยนต รวมทั้งการขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต 53,041 75,510 5,439,378.4 4,779,947.0 271,349.9 8,801.1 136,568.7 242,711.7 and motorcycles; retail sale of automotive fuel 

51 การขายสง และการคาเพื่อคานายหนา ยกเวนยานยนต Wholesale trade and commission trade,

และรถจักรยานยนต 12,744 40,547 3,058,068.0 2,685,926.7 200,972.1 8,775.0 61,297.2 101,097.1 except of motor vehicles and motorcycles 

52 การขายปลีก ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต รวมทั้ง Retail trade, except of motor vehicles and

การซอมแซมของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน 218,412 172,877 11,325,017.2 10,531,515.2 320,147.7 10,499.4 126,558.2 336,296.8 motocycles; repair of personal and household goods 

55 โรงแรมและภัตตาคาร 52,099 59,371 3,332,421.1 2,964,582.1 89,642.7 7,248.2 127,511.4 143,436.7 Hotels and restaurants

70 กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย 9,559 8,346 677,219.0 634,933.6 12,562.9 5,006.6 6,013.5 18,702.4 Real estate activities

71 การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ โดยไมมีผูควบคุม Renting of machinery and equipment without

การใหเชาของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน 5,882 9,241 336,308.2 290,324.2 5,250.6         - 30,863.9 9,869.6 operator and of personal and household goods 

72 กิจกรรมดานคอมพิวเตอร และกิจกรรมที่เกี่ยวของ 1,242 982 73,279.8 66,273.4 3,073.6 115.6 1,065.6 2,751.8 Computer and related activities

74 กิจกรรมดานธุรกิจอื่น ๆ 8,716 15,692 1,043,963.1 949,463.6 55,384.6 349.0 765.1 38,000.8 Other business activities

92 กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรมและกีฬา 7,031 36,048 797,828.0 747,652.3 22,634.0 495.4 11,693.1 15,353.2 Recreational, cultural and sporting activities

93 กิจกรรมดานการบริการอื่น ๆ 35,477 21,899 1,396,450.7 1,274,345.4 56,908.8 133.3 27,216.4 37,846.8 Other service activities

สวัสดิการและผลประโยชนตอบแทน

Fringe benefits

Division of business industryหมวดธุรกิจ



ตาราง 4 คาใชจายทั้งสิ้น คาภาษีมูลคาเพิ่มสุทธิ มูลคาสินคาและวัสดุประกอบและสวนเปลี่ยนแปลงสินคาของสถานประกอบการธุรกิจป 2550 จําแนกตามหมวดธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2551

TABLE 4 TOTAL EXPENSES , NET VALUE ADDED TAX , VALUE OF STOCKS AND CHANGE IN VALUE OF STOCKS OF BUSINESS ESTABLISHMENTS IN 2007 BY DIVISION OF BUSINESS INDUSTRY, NORTHEASTERN REGION, 2008

(พันบาท In Thousand Baht)

จํานวน รวม คาซื้อสินคา คาไฟฟา คาน้ําประปา คาน้ํามัน คาใชจาย คาใชจาย คาซอมแซม คาเชาอาคาร คาเชาที่ดิน คาภาษีอื่น ๆ คาใชจายอื่นๆ คาภาษี สวน

สถาน- Total เพื่อการจําหนาย Electricity Water supply เชื้อเพลิง เกี่ยวกับการ เกี่ยวกับการ สิ่งกอสราง พรอมที่ดิน Rent on land Other Other มูลคาเพิ่ม เปลี่ยนแปลง

ประกอบการ และ/หรือใหบริการ Fuels ใชบริการ บํารุงรักษา ยานพาหนะ ยานพาหนะ taxes expenses สุทธิ 1 ม.ค. 50  31 ธ.ค. 50 ของสินคาและ

รหสั Number of Value of goods อินเทอรเน็ต อุปกรณ เครื่องจักร เครื่องจักร Net Jan. 1, 2007 Dec. 31, 2007 วัสดุประกอบ

Code establishments of purchased for Cost of internet คอมพิวเตอร และอุปกรณ และอุปกรณ value added คงเหลือ

sale or rendering services Repair and Repair and Rent on building, tax Change in

services maintenance of maintenance vehicles value of

computer of fixed assets and machinery stocks

รวม 404,203 557,463,320.3 509,300,538.8 7,679,644.2 1,547,445.9 7,956,196.9 189,734.4 305,057.8 2,148,463.5 5,136,246.6 1,275,482.2 1,309,385.2 20,615,125.0 9,496,200.9 143,938,834.8 244,448,368.3 100,509,533.5 Total

50 การขาย การบํารุงรักษา และการซอมแซมยานยนต Sale, maintenance and repair of 

     และรถจักรยานยนต รวมทั้งการขายปลีก      motor vehicles and motorcycles;

     น้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต 53,041 208,610,299.2 199,134,161.9 1,077,537.8 332,933.1 1,240,427.3 24,506.8 85,028.2 620,528.0 488,981.9 489,033.7 288,296.2 4,828,864.4 6,390,164.0 78,702,315.2 151,340,182.6 72,637,867.4       retail sale of automotive fuel 

51 การขายสง และการคาเพื่อคานายหนา ยกเวนยานยนต Wholesale trade and commission trade,

     และรถจักรยานยนต 12,744 97,229,241.1 91,256,499.8 360,027.9 58,324.1 1,370,716.6 26,284.2 32,245.6 301,315.1 166,919.3 22,072.8 83,904.3 3,550,931.5 1,360,539.2 12,629,947.1 10,298,929.3 -2,331,017.9      except of motor vehicles and motorcycles 

52 การขายปลีก ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต Retail trade, except of motor vehicles

     รวมทั้งการซอมแซมของใชสวนบุคคล      and motocycles; repair of personal 

     และของใชในครัวเรือน 218,412 218,474,691.6 198,330,138.4 2,898,237.2 422,158.7 3,940,540.7 64,510.5 101,193.7 733,762.2 2,822,895.8 250,536.3 606,256.9 8,304,461.1 1,160,364.5 42,115,548.4 72,103,458.8 29,987,910.4      and household goods 

55 โรงแรมและภัตตาคาร 52,099 19,551,160.7 14,876,647.7 1,320,170.1 344,357.4 486,647.5 3,888.0 11,114.7 223,709.9 449,205.1 115,012.4 142,444.5 1,577,963.4 289,772.0 2,871,267.7 2,740,253.1 -131,014.6 Hotels and restaurants

70 กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย 9,559 3,211,829.2 447,059.4 934,313.4 192,828.2 40,913.0 15,903.1 6,790.4 142,997.7 11,623.2 346,126.3 95,424.6 977,849.8 9,696.6 6,455,565.7 6,988,833.8 533,268.1 Real estate activities

71 การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ Renting of machinery and equipment 

     โดยไมมีผูควบคุมการใ หเชาของใช      without operator and of personal and 

     สวนบุคคลและของใชในครัวเรือน 5,882 867,612.8 455,025.1 68,528.8 6,084.1 99,410.8 4,822.1 4,482.8 22,051.6 127,612.9 28.4 13,781.8 65,784.3 38,574.4 373,468.6 334,536.0 -38,932.6      household goods 

72 กิจกรรมดานคอมพิวเตอร และกิจกรรมที่เกี่ยวของ 1,242 547,365.2 399,928.5 25,210.2 2,782.2 22,569.0 7,570.7 5,739.3 8,788.6 23,831.5 4,275.4 1,471.1 45,198.8 9,184.0 69,118.3 47,388.2 -21,730.1 Computer and related activities

74 กิจกรรมดานธุรกิจอื่น ๆ 8,716 2,257,737.0 861,197.3 164,259.6 25,071.3 201,100.6 9,754.8 31,023.1 33,085.1 161,838.4 17,421.1 23,543.2 729,442.5 149,982.7 256,825.9 218,299.1 -38,526.9 Other business activities

92 กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรมและกีฬา 7,031 3,095,022.9 1,906,747.4 309,450.6 26,332.5 107,831.3 32,461.8 27,272.2 44,288.7 374,195.1 7,596.6 19,159.8 239,687.0 42,216.2 209,190.9 177,549.5 -31,641.5 Recreational, cultural and sporting activities

93 กิจกรรมดานการบริการอื่น ๆ 35,477 3,618,360.6 1,633,133.2 521,908.6 136,574.4 446,040.2 32.3 167.7 17,936.6 509,143.4 23,379.2 35,102.8 294,942.3 45,707.4 255,587.0 198,938.0 -56,648.9 Other service activities

มูลคาสินคาและวัสดุประกอบคงเหลือ

Value of stocks

Division of business industryหมวดธุรกิจ



ตาราง 5 รายรับทั้งสิ้นของสถานประกอบการธุรกิจในป 2550 จําแนกตามหมวดธุรกิจ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2551

TABLE 5 TOTAL RECEIPTS OF BUSINESS ESTABLISHMENTS IN 2007 BY DIVISION OF BUSINESS INDUSTRY, NORTHEASTERN REGION, 2008

(พันบาท In Thousand Baht)

จํานวน รวม รายรับจาก รายรับจากการใหเชา ดอกเบี้ยรับ/ กําไรจากการ รายรับอื่นๆ

สถาน Total การใหเชาที่ดิน อาคาร อาคารพรอม เงินปนผลรับ เปลี่ยนแปลง Other

ประกอบการ Receipts ที่ดิน ยานพาหนะ Interest/ อัตรา receipts

รหัส Number of รวม รายรับ from เครื่องจักรและ Dividend แลกเปลี่ยนฯ

Code establishments Total ผานเว็บไซต rent on land เครื่องมือฯลฯ Gain from 

Online Receipts from rent on currency

sales building, vehicles exchange

and machinery

รวม 404,203 740,681,993.8 732,634,122.9 561,814.5 91,951.0 3,461,039.7 212,057.4 12,222.5 4,270,600.3 Total

50   การขาย การบํารุงรักษา และการซอมแซมยานยนต

 และรถจักรยานยนต รวมทั้งการขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต 53,041 250,363,434.6 248,424,532.6         - 3,815.0 155,211.8 148,066.8         - 1,631,808.5 and motorcycles; retail sale of automotive fuel 

51   การขายสง และการคาเพื่อคานายหนา ยกเวนยานยนต

 และรถจักรยานยนต 12,744 127,082,802.5 126,387,029.8         - 5,184.5 6,471.4 51,321.2 609.2 632,186.3 except of motor vehicles and motorcycles 

52   การขายปลีก ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต รวมทั้ง

 การซอมแซมของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน 218,412 299,978,876.1 295,699,289.5         - 38,280.5 3,152,679.4 5,210.2         - 1,083,416.5 motocycles; repair of personal and household goods 

55   โรงแรมและภัตตาคาร 52,099 35,604,988.1 35,493,736.8 471,213.0         - 48,348.7 4,440.7 11,613.3 46,848.7

70   กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย 9,559 6,191,836.4 5,392,212.2         - 42,959.1 69,444.5 926.3         - 686,294.3

71   การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ โดยไมมีผูควบคุม

 การใหเชาของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน 5,882 1,733,708.9 1,721,296.4 79,847.9         - 5,869.9         -         - 6,542.6 operator and of personal and household goods 

72   กิจกรรมดานคอมพิวเตอร และกิจกรรมที่เกี่ยวของ 1,242 836,529.1 827,496.1         -         -         - 46.8         - 8,986.2

74   กิจกรรมดานธุรกิจอื่น ๆ 8,716 5,130,541.2 5,007,063.5         - 635.0         - 575.2         - 122,267.5

92   กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรมและกีฬา 7,031 5,424,204.5 5,387,530.8         - 1,076.9 23,013.9 202.8         - 12,380.1

93   กิจกรรมดานการบริการอื่น ๆ 35,477 8,335,072.4 8,293,935.3 10,753.6         -         - 1,267.5         - 39,869.6

Sale, maintenance and repair of motor vehicles

Wholesale trade and commission trade,

Retail trade, except of motor vehicles and

Other business activities

Recreational, cultural and sporting activities

Other service activities

Hotels and restaurants

Real estate activities

Renting of machinery and equipment without

Computer and related activities

Division of business industryหมวดธุรกิจ

and services

รายรับจากการขายสินคาและบริการ

Receipts from sales of goods



ตาราง 6 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จําแนกตามหมวดธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2551

TABLE 6 BOOK VALUE OF FIXED ASSETS AS OF DECEMBER 31, 2007 BY  DIVISION OF BUSINESS INDUSTRY, NORTHEASTERN REGION, 2008

(พันบาท In Thousand Baht)

จํานวน

สถาน- รวม ที่ดิน อาคารและ เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องใช เครื่องมือ ซอฟตแวร สินทรัพย

รหัส ประกอบการ Total Land สิ่งกอสราง Machinery Vehicles สํานักงาน อื่นๆ Software ถาวรอื่น ๆ

Code Number of Building Office  Equipment Other 

establishments and appliances fixed

construction assets

รวม 404,203 566,872,823.4 273,450,873.7 183,082,913.5 11,760,410.0 75,967,220.1 7,670,672.1 11,323,414.8 849,407.3 2,767,912.0 Total

50   การขาย การบํารุงรักษา และการซอมแซมยานยนต Sale, maintenance and repair of motor vehicles

      และรถจักรยานยนต รวมทั้งการขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต 53,041 92,820,366.8 42,034,196.7 27,559,450.4 6,551,450.4 13,552,004.9 1,389,590.8 1,560,878.7 72,675.8 100,119.1      and motorcycles; retail sale of automotive fuel 

51   การขายสง และการคาเพื่อคานายหนา ยกเวนยานยนต Wholesale trade and commission trade,

      และรถจักรยานยนต 12,744 37,578,717.3 13,831,264.1 12,271,505.2 1,724,158.3 8,736,624.4 458,871.4 519,370.3 11,761.3 25,162.2      except of motor vehicles and motorcycles 

52   การขายปลีก ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต รวมทั้ง Retail trade, except of motor vehicles and

      การซอมแซมของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน 218,412 207,429,283.7 92,950,161.7 68,970,064.8 958,682.0 38,914,630.1 2,715,270.5 1,907,312.8 114,676.9 898,485.0      motocycles; repair of personal and household goods 

55   โรงแรมและภัตตาคาร 52,099 115,854,782.3 67,801,858.9 37,399,305.4 1,557,169.5 6,508,972.9 911,296.3 991,092.9 18,977.7 666,108.8 Hotels and restaurants

70   กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย 9,559 42,131,459.0 15,795,289.0 23,821,012.2 54,773.2 1,504,332.9 193,379.8 66,777.0 26,977.5 668,917.3 Real estate activities

71   การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ โดยไมมีผูควบคุม Renting of machinery and equipment without

      การใหเชาของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน 5,882 5,695,300.4 1,872,865.0 1,677,343.0 125,571.1 1,476,568.3 96,449.4 386,116.9 22,260.0 38,126.8      operator and of personal and household goods 

72   กจิกรรมดานคอมพิวเตอร และกิจกรรมที่เกี่ยวของ 1,242 1,428,279.1 563,183.7 439,499.9 155,534.7 171,707.5 63,458.5 16,940.8 16,904.0 1,050.0 Computer and related activities

74   กิจกรรมดานธุรกิจอื่น ๆ 8,716 9,675,015.5 3,807,601.9 2,324,319.8 276,467.9 1,868,133.3 899,407.4 461,351.7 36,741.6 991.8 Other business activities

92   กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรมและกีฬา 7,031 29,944,878.1 22,800,110.2 2,989,295.8 300,656.6 1,392,569.6 487,338.2 1,136,033.0 513,496.9 325,377.8 Recreational, cultural and sporting activities

93   กิจกรรมดานการบริการอื่น ๆ 35,477 24,314,741.4 11,994,342.6 5,631,117.0 55,946.4 1,841,676.2 455,609.8 4,277,540.7 14,935.6 43,573.3 Other service activities

หมวดธุรกิจ

มูลคาสินทรัพยถาวรตนงวด   Book value of  fixed assets 1 Jan. 2007

Division of business industry



ตาราง 6 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จําแนกตามหมวดธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2551 (ตอ)

TABLE 6 BOOK VALUE OF FIXED ASSETS AS OF DECEMBER 31, 2007 BY  DIVISION OF BUSINESS INDUSTRY, NORTHEASTERN REGION,  2008 (Cont'd)

(พันบาท In Thousand Baht)

จํานวน

สถาน- รวม ที่ดิน อาคารและ เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องใช เครื่องมือ ซอฟตแวร สินทรัพย

รหัส ประกอบการ Total Land สิ่งกอสราง Machinery Vehicles สํานักงาน อื่นๆ Software ถาวรอื่น ๆ

Code Number of Building Office  Equipment Other 

establishments and appliances fixed

construction assets

รวม 404,203 531,454,021.5 274,816,871.9 165,439,278.0 9,471,224.9 62,230,291.5 6,953,748.3 9,508,367.8 336,390.6 2,697,848.6 Total

50   การขาย การบํารุงรักษา และการซอมแซมยานยนต

 และรถจักรยานยนต รวมทั้งการขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต 53,041 85,928,815.6 42,074,056.7 25,125,382.5 5,191,813.7 10,623,303.5 1,321,990.2 1,426,582.8 68,719.9 96,966.3 and motorcycles; retail sale of automotive fuel 

51   การขายสง และการคาเพื่อคานายหนา ยกเวนยานยนต

 และรถจักรยานยนต 12,744 33,983,898.0 13,800,899.4 11,127,043.8 1,344,135.3 6,822,303.7 386,223.5 472,029.4 7,755.2 23,507.8 except of motor vehicles and motorcycles 

52   การขายปลีก ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต รวมทั้ง

 การซอมแซมของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน 218,412 191,640,100.3 93,619,447.8 59,999,903.2 717,153.8 32,049,312.3 2,524,013.5 1,781,251.1 91,792.8 857,225.9 motocycles; repair of personal and household goods 

55   โรงแรมและภัตตาคาร 52,099 111,983,391.8 68,670,336.0 34,463,586.4 1,422,824.5 5,275,206.8 841,009.4 641,858.5 15,142.2 653,428.0

70   กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย 9,559 39,964,001.5 15,448,728.4 22,402,293.4 44,042.7 1,151,048.1 168,775.3 53,871.3 24,258.9 670,983.4

71   การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ โดยไมมีผูควบคุม

 การใหเชาของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน 5,882 5,275,322.7 1,874,416.0 1,546,015.5 102,753.9 1,250,132.0 91,397.9 350,981.2 24,742.4 34,883.8 operator and of personal and household goods 

72   กจิกรรมดานคอมพิวเตอร และกิจกรรมที่เกี่ยวของ 1,242 1,325,534.6 567,046.5 379,519.1 147,537.4 144,466.5 56,062.8 14,271.8 15,633.0 997.5

74   กิจกรรมดานธุรกิจอื่น ๆ 8,716 9,602,495.5 3,771,463.9 2,270,957.2 198,098.2 2,172,252.9 747,898.5 409,236.0 31,877.6 711.2

92   กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรมและกีฬา 7,031 28,734,061.2 22,996,134.7 2,781,370.1 256,398.7 1,135,928.3 445,662.9 753,662.2 44,520.2 320,384.2

93   กิจกรรมดานการบริการอื่น ๆ 35,477 23,016,400.4 11,994,342.6 5,343,206.8 46,466.7 1,606,337.4 370,714.4 3,604,623.5 11,948.4 38,760.7

หมวดธุรกิจ

มูลคาสินทรัพยถาวรปลายงวด   Book value of  fixed assets 31 Dec. 2007

Division of business industry

Hotels and restaurants

Other service activities

Recreational, cultural and sporting activities

Sale, maintenance and repair of motor vehicles

Wholesale trade and commission trade,

Retail trade, except of motor vehicles and

Renting of machinery and equipment without

Other business activities

Real estate activities

Computer and related activities



ตาราง 7 มูลคาสินทรัพยถาวรที่เปลี่ยนแปลงระหวาง มกราคม - ธันวาคม 2550 จําแนกตามหมวดธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2551

TABLE 7 VALUE OF FIXED ASSETS CHANGED IN JANUARY - DECEMBER 2007 BY DIVISION OF BUSINESS INDUSTRY, NORTHEASTERN REGION, 2008

(พันบาท In Thousand Baht)

จํานวน มูลคาสินทรัพย มูลคาสินทรัพย คาโอน

สถาน- ถาวรที่ซื้อหรือ ถาวรที่ขาย กรรมสิทธิ์

รหัส หมวดธุรกิจ ประกอบการ ผลิตขึ้นเอง Value of disposal Ownership Division of business industry

Code Number of Value of new of fixed assets transfer fee

establishments or cost producing

of fixed assets

รวม 404,203 4,063,056.6 789,804.3 10,455.8 Total

50   การขาย การบํารุงรักษา และการซอมแซมยานยนต Sale, maintenance and repair of motor vehicles

 และรถจักรยานยนต รวมทั้งการขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต 53,041 649,335.6 132,742.5 1,095.8 and motorcycles; retail sale of automotive fuel 

51   การขายสง และการคาเพื่อคานายหนา ยกเวนยานยนต Wholesale trade and commission trade,

 และรถจักรยานยนต 12,744 806,233.0 316,735.6 9,000.0 except of motor vehicles and motorcycles 

52   การขายปลีก ยกเวนยานยนต และรถจักรยานยนต รวมทั้ง Retail trade, except of motor vehicles and

 การซอมแซมของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน 218,412 1,464,902.3 192,538.0 360.0 motocycles; repair of personal and household goods 

55   โรงแรมและภัตตาคาร 52,099 747,761.1 80,768.4         - Hotels and restaurants

70   กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย 9,559 205,775.7         -         - Real estate activities

71   การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ โดยไมมีผูควบคุม Renting of machinery and equipment without

 การใหเชาของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน 5,882 37,502.4 17,458.8         - operator and of personal and household goods 

72   กิจกรรมดานคอมพิวเตอร และกิจกรรมที่เกี่ยวของ 1,242 7,855.3 3,081.3         - Computer and related activities

74   กิจกรรมดานธุรกิจอื่น ๆ 8,716 76,345.3 21,341.4         - Other business activities

92   กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรมและกีฬา 7,031 62,251.1 24,970.3         - Recreational, cultural and sporting activities

93   กิจกรรมดานการบริการอื่น ๆ 35,477 5,094.9 168.0         - Other service activities





 

 ภาคผนวก ก 
ระเบียบวิธี 

1.  แผนการสุมตัวอยาง 
 แผนการสุมตัวอยางที่ใชเปนแบบ Stratified Systematic Sampling โดยมีกรุงเทพมหานคร                  
และภาคเปนสตราตัม สถานประกอบการเปนหนวยตัวอยาง 

1.1  การจัดสตราตัม 

   กรุงเทพมหานครและภาคเปนสตราตัม รวมทั้งสิ้นมี  6 สตราตัม ในแตละสตราตัมไดจัด            
สถานประกอบการออกเปน 53 สตราตัมยอย ตาม ISIC ในระดับหมูยอย และในแตละสตราตัมยอยได
จําแนกสถานประกอบการตามขนาดของสถานประกอบการซึ่งวัดดวยจํานวนคนทํางานออกเปน                
12 ขนาด  ดังนี้    
 

ขนาดของสถาน
ประกอบการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

จํานวน     
คนทํางาน 

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-50 51-100 101-200 201-500 501-1,000 > 1,001

 

1.2  การเลือกตัวอยาง 
 ในแตละสตราตัมยอย และขนาดของสถานประกอบการ ไดทําการเลือกสถานประกอบการ
ตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบมีระบบอยางอิสระตอกัน ไดจํานวนสถานประกอบการตัวอยางทั้งสิ้น 
16,830 แหง จากทั้งส้ิน  1,611,481  แหง ซ่ึงกระจายไปตามภาคและขนาดของสถานประกอบการ           
เปนดังนี้ 
 

ขนาดของสถานประกอบการ 
ภาค 

ทั้งสิ้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 กรุงเทพมหานคร 4,218 683 257 174 474 288 532 618 419 227 393 97 56 

 ปริมณฑล 2,464 673 243 155 311 162 216 316 195 95 77 16 5 

 กลาง 2,669 688 248 154 342 190 257 340 201 120 109 14 6 

 เหนือ 2,401 691 249 155 293 174 201 291 170 93 71 8 5 

 ตะวันออกเฉียงเหนือ 2,563 701 247 153 304 185 229 316 227 102 89 4 6 

 ใต 2,515 708 248 146 288 177 233 307 180 101 108 15 4 

 รวมทั่วราชอาณาจักร 16,830 4,144 1,492 937 2,012 1,176 1,668 2,188 1,392 738 847 154 82 

 



 

 

2.  วิธีการประมาณผล 
 การเสนอผลของการสํารวจไดเสนอผลในระดับภาค  คือ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล 
(สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร) ภาคกลาง ภาคเหนือ                          
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคใต  สําหรับขนาดของสถานประกอบการ ซ่ึงวัดดวยจํานวน
คนทํางานนั้น ในการเสนอผลไดจําแนกออกเปน 6 ขนาด  
 

ขนาดของสถานประกอบการ 1 2 3 4 5 6 
จํานวนคนทํางาน 1 – 15 16 – 25  26 – 30 31 – 50 51 – 200 > 201 

 

ในการประมาณคา  กําหนดให 
   l  =   1 , 2 , 3 , ... , hikn  (สถานประกอบการตัวอยาง)   
   k  =   1 , 2 , 3 , ... , 12 (ขนาดของสถานประกอบการ)    
   j  =   1 , 2 , 3 , ... , 11 (หมวด) 
   i  =   1 , 2 , 3 , ... , 53 (หมูยอย)   
   h  =   1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 (ภาค)     

2.1.  การประมาณคายอดรวมในระดับหมูยอย   

2.1.1 สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา X  สําหรับขนาดของ                      
สถานประกอบการ  k   หมูยอย  i   ภาค  h   คือ 

    ∑
=

=
hikn

l
hiklhikhik xwX

1
      ˆ                                          

โดยที ่  
 xhikl  คือ คาของลักษณะที่ตองการศึกษา X  ของสถานประกอบการตัวอยาง l  ขนาดของ

สถานประกอบการ k   หมูยอย  i    ภาค  h 

hikw  คือ คาถวงน้ําหนักสําหรับขนาดของสถานประกอบการ  k   หมูยอย  i    ภาค  h ซ่ึง 

                                     
hik
hik

hik n
N      w =  

hikN  คือ จํานวนสถานประกอบการทั้งสิ้นในที่อยูในขนาดของสถานประกอบการk   
หมูยอย i  ภาค h 

hikn  คือ จํ านวนสถานประกอบการที่ แ จ งนั บ ได ทั้ ง สิ้ นที่ อ ยู ใ นขน าดของ  
สถานประกอบการ k  หมูยอย   i   ภาค  h 

 



 

 

2.1.2 สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา   X   ของสถานประกอบการ             
หมูยอย i  ของแตละขนาดของสถานประกอบการที่ตองการนําเสนอผลในระดับ                        
ทั่วราชอาณาจักร คือ 

 

ขนาดของสถานประกอบการ ระดับภาค ทั่วราชอาณาจกัร 

1 . 1 – 15 คน (k = 1 , 2 ,3) ∑
=

=′
3

1k
hik1hi XX ˆˆ  ∑

=
′

6

1h
1hiX̂  

2 . 16 – 25 คน (k  = 4 , 5) ∑
=

=′
5

4k
hik2hi XX ˆˆ  ∑

=
′

6

1h
2hiX̂  

3 . 26 – 30 คน (k = 6) 6hi3hi XX ˆˆ =′  ∑
=

′
6

1h
3hiX̂  

4 . 31 – 50 คน (k = 7) 7hi4hi XX ˆˆ =′  ∑
=

′
6

1h
4hiX̂  

5 . 51 – 200 คน (k = 8 , 9) ∑
=

=′
9

8k
hik5hi XX ˆˆ  ∑

=
′

6

1h
5hiX̂  

6 . ≥ 201 คน (k = 10 , 11 , 12) ∑
=

=′
12

10
6

ˆˆ
k

hikhi XX  ∑
=

′
6

1h
6hiX̂  

 
2.2  การประมาณคายอดรวมในระดับหมวด  

2.2.1   สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา X  สําหรับขนาดของ                         
สถานประกอบการ   k  หมวด  j    ภาค  h   คือ 

    hik
j

1i
hjk X             X

A
ˆˆ ∑

=
=                                   

 

โดยที ่  jA      คือ  จํานวนหมูยอยทั้งสิ้นในหมวด   j  
 
 
 
 



 

 

2.2.2   สูตรการประมาณคายอดรวมของลักษณะที่ตองการศึกษา  X   ของสถานประกอบการหมวด            
j   สําหรับแตละขนาดของสถานประกอบการที่ตองการนําเสนอผลในระดับภาค h  และ                      
ทั่วราชอาณาจักร คือ 

 

ขนาดของสถานประกอบการ ระดับภาค ทั่วราชอาณาจกัร 

1 . 1 – 15 คน (k = 1 , 2 ,3) ∑
=

=′
3

1k
hjk1hj XX ˆˆ  ∑

=
′

6

1h
1hjX̂  

2 . 16 – 25 คน (k  = 4 , 5) ∑
=

=′
5

4k
hjk2hj XX ˆˆ  ∑

=
′

6

1h
2hjX̂  

3 . 26 – 30 คน (k = 6) 6hj3hj XX ˆˆ =′  ∑
=

′
6

1h
3hjX̂  

4 . 31 – 50 คน (k = 7) 7hj4hj XX ˆˆ =′  ∑
=

′
6

1h
4hjX̂  

5 . 51 – 200 คน (k = 8 , 9) ∑
=

=′
9

8k
hjk5hj XX ˆˆ  ∑

=
′

6

1h
5hjX̂  

6 . ≥ 201 คน (k = 10 , 11 , 12) ∑
=

=′
12

10
6

ˆˆ
k

hjkhj XX  ∑
=

′
6

1h
6hjX̂  

 
2.3  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
  การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีสงเจาหนาที่ ซ่ึงเปนขาราชการและลูกจางของสํานักงาน               
สถิติแหงชาติออกไปทําการสัมภาษณเจาของ ผูประกอบการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหตอบขอมูลของ
สถานประกอบการธุรกิจ ซ่ึงตกเปนตัวอยาง ในระหวางเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2551 

2.4  ความคลาดเคลื่อนของขอมูล 
 ขอมูลที่นําเสนอไวในรายงานฉบับนี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อนอยูบาง ความคลาดเคลื่อน               
ดังกลาว เปนความคลาดเคลื่อนจากการเลือกตัวอยาง (Sampling error) และความคลาดเคลื่อนที่เกิดจาก
สาเหตุอ่ืน (Non-Sampling error) เชน ผูตอบไมใหขอมูลตามความเปนจริง ขอมูลในแบบสอบถาม              
ไมครบถวน การลงรหัสผิดพลาดหรือการบันทึกขอมูลผิดพลาด เปนตน อยางไรก็ดีสํานักงาน                 
สถิติแหงชาติไดพยายามควบคุมใหขอมูลมีความคลาดเคลื่อนนอยที่สุด จึงขอใหผูใชขอมูลใชขอมูล
ดวยความระมัดระวังตามสมควร 

2.5  การปดตัวเลข 
  ผลรวมของแตละจํานวนอาจไมเทากับยอดรวม ทั้งนี้เนื่องจากการปดเศษ 



 

ภาคผนวก ข 
คํานิยาม 

 
แนวคิดและคํานิยาม 

1. สถานประกอบการธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ 
หมายถึง สถานประกอบการที่ดําเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการขายสง ขายปลีกสินคา            

ขายอาหาร ที่เตรียมไวสําหรับบริโภคและการอํานวยความสะดวกในเรื่องที่พักอาศัย รวมทั้ง               
การดําเนินกิจการเกี่ยวกับการใหเชา และการจัดการดานอสังหาริมทรัพย บริการดานธุรกิจ                 
และธุรกิจอื่น ๆ 

2. การจัดจําแนกประเภทธุรกิจ 
ในการจัดทําการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการครั้งนี้ ไดจัดจําแนก

ประเภทธุรกิจตามการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล (International Standard 
Industrial Classification of All Economic Activities: ISIC Rev.3) ซ่ึงการประกอบการธุรกิจ จัดอยูใน
ประเภท G, H, K และ O 

การจัดจําแนกโครงสรางประเภทธุรกิจ เปนดังนี้ 
หมวด ไดแก กลุมอุตสาหกรรมซึ่งแบงเปนกลุมยอยจากประเภท และใชแทนดวย                 

เลขรหัส 2 ตัวแรก คือ ตั้งแตรหัส 50 – 52  55  70 – 74  92 – 93 รวม 11 หมวด 
หมูยอย ไดแก อุตสาหกรรมที่ไดนํามาจัดประเภทเขาไวในหมู และใชแทนดวยเลขรหัส 

4 ตัว คือตั้งแตรหัส 5010-9309 รวม 73 หมูยอย ยกเวนรหัส 9231  9232  9233 

3. รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย 
1) สวนบุคคลหรือหางหุนสวนท่ีไมเปนนิติบุคคล หมายถึง สถานประกอบการที่มีเจาของ

เปนบุคคลธรรมดา คนเดียวหรือหลายคนรวมกัน และใหหมายรวมถึงหางหุนสวนสามัญที่ไม                    
จดทะเบียนเปนนิติบุคคลดวย 

2) หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หรือหางหุนสวนจํากัด   หมายถึง  สถานประกอบการ                 
ที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป รวมทุนกันเพื่อประกอบธุรกิจและรับผิดชอบรวมกัน            
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 

3) บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน)  
- บริษัทจํากัด หมายถึง สถานประกอบการที่จัดตั้งโดยผูริเร่ิมคณะหนึ่งและได                    

จดทะเบียน ถูกตองตามกฎหมาย โดยตองมีผูริเร่ิมกอตั้ง ตั้งแต 7 คนขึ้นไป 



 

 

- บริษัทจํากัด (มหาชน)  หมายถึง สถานประกอบการที่จัดตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัท การควบบริษัท หรือการแปรสภาพบริษัท และมีวัตถุประสงคที่จะเสนอขายหุนตอ
ประชาชน โดยมีผูริเร่ิมกอตั้งตั้งแต 15 คนขึ้นไป 

4) สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หมายถึง สถานประกอบการที่รัฐบาลเปนเจาของหรือมีทุน
อยูดวยไมนอยกวารอยละ 50 ของทุนทั้งหมด 

5) สหกรณ หมายถึง สถานประกอบการที่จัดตั้งขึ้นในรูปของสหกรณ และจดทะเบียน
ถูกตองตามกฎหมายวาดวยสหกรณ โดยมีคณะผูกอตั้งไมนอยกวา 10 คน 

6) รูปแบบอื่น ๆ หมายถึง รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมายในลักษณะอื่น ๆ นอกเหนือจาก                  
ที่กลาวแลว เชน จัดตั้งในรูปสมาคมหรือสโมสร 

4. รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ 
1) สํานักงานแหงเดียว หมายถึง สถานประกอบการที่ไมมีหนวยงานยอยหรือ สาขาอื่นใด

และไมเปนหนวยงานยอยหรือสาขาของสถานประกอบการอื่น 
2) สํานักงานใหญ หมายถึง สถานประกอบการที่เปนเจาของและควบคุมกิจการของ                           

สถานประกอบการอื่นที่เปนสํานักงานสาขาหรือหนวยงานยอย 
3) สํานักงานสาขา หมายถึง สถานประกอบการที่เปนสาขาหรือหนวยงานยอยของ                          

สถานประกอบการอื่นที่เปนสํานักงานใหญ 

5. ทุนจดทะเบียน 
 ทุนจดทะเบียนหรือทุนรับอนุญาต หมายถึง ทุนดําเนินการซึ่งผูเร่ิมกอการไดระบุไวเมื่อ                 
จดทะเบียนจัดตั้งเปนนิติบุคคลหรือทุนที่ไดรับอนุญาตเมื่อขอจัดตั้งเปนนิติบุคคล ทุนนี้ไมไดแสดงถึง
เงินที่ไดรับจากผูถือหุนแตเปนการแสดงถึงความประสงคของผูเร่ิมกอการวาจะมีทุนดําเนินการเปน
จํานวนเงินเทาใด 

6. คนทํางาน 
หมายถึง ผูที่ทํางานในสถานประกอบการหรือทํางานใหกับสถานประกอบการ รวมเจาของ

หรือหุนสวนที่ทํางานใหกับสถานประกอบการ ผูชวยธุรกิจของครัวเรือน คนทํางานของ                        
สถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงานประจํานอกสถานที่ เชน พนักงานขาย เจาหนาที่ติดตั้งซอมแซม           
และบํารุง (คนทํางาน ไมรวม ผูบริหารหรือผูถือหุนที่ไดรับเบี้ยประชุมเปนครั้งคราว คนทํางานของ
สถานประกอบการอื่นที่มาปฏิบัติงานประจําที่สถานประกอบการแหงนี้ และคนทํางานที่มารับงานไป
ทําที่บาน) 

คนทํางานแบงออกเปน 
1) คนทํางานโดยไมไดรับคาจาง เงินเดือน หมายถึง เจาของกิจการหรือหุนสวนที่ทํางานให

สถานประกอบการ โดยไมไดรับคาจางเงินเดือน และผูที่อาศัยอยูในครัวเรือนของเจาของกิจการหรือ
หุนสวน หรือบุคคลอื่นที่ทํางานใหกับสถานประกอบการอยางนอยสัปดาหละ  20 ช่ัวโมง โดยไมไดรับ
คาจาง เงินเดือนเปนประจํา  



 

 

2) ลูกจาง หมายถึง ผูที่ทํางานเกี่ยวกับการขายสินคาหรือบริการและดําเนิน กิจกรรมอื่น ๆ             
ที่เกี่ยวของทั้งในและนอกสถานประกอบการ โดยไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนหรือคาจางประจํา 
เชน พนักงานขายเสมียน พนักงานบัญชี  

7. คาตอบแทนแรงงาน 
1) คาจาง เงินเดือน หมายถึง เงินที่นายจางหรือสถานประกอบการจายใหลูกจาง                      

ในระหวางเดือนมกราคม - ธันวาคม 2550 ตามขอตกลงการจางแรงงาน โดยอาจจายตามเงื่อนไขของ
ระยะเวลา หรือจายตามปริมาณงาน  

2) คาลวงเวลา โบนัส เงินรางวัลพิเศษ เงินเพิ่มคาครองชีพ คานายหนา หมายถึง                       
เงินนอกเหนือจากคาจางเงินเดือนที่สถานประกอบการจายใหแกลูกจางเปนคาตอบแทนในการทํางาน 

3) สวัสดิการและผลประโยชนตอบแทน หมายถึง ผลประโยชนตอบแทนแรงงานที่นายจาง
หรือสถานประกอบการจายหรือบริการใหแกลูกจาง ไดแก คาตอบแทนแรงงานที่จายเปนสิ่งของหรือ
บริการ และ สวัสดิการที่นายจางจัดหาหรือบริการลูกจาง   เชน  อาหาร เครื่องดื่ม บานพักคนงาน คาเชา
บาน คาซอมแซม  ที่อยูอาศัย คารักษาพยาบาล บริการดูแลบุตร พาหนะรับสงมาทํางาน บันเทิงหรือ
สันทนาการตาง ๆ การจายอาจจะจายเปนตัวเงินหรือไมก็ได 

4) เงินท่ีสถานประกอบการจายสมทบเขากองทุนเพื่อการประกันสังคม หมายถึง เงินที่
สถาน-ประกอบการจายสมทบเขากองทุนเพื่อการประกันสังคมทั้งของรัฐบาลและเอกชน เพื่อมิให
ลูกจางไดรับความเดือดรอนเมื่อตองขาดรายไดไปบางสวนหรือทั้งหมด อันเนื่องมาจากการเจ็บปวย 
หรือประสบอันตรายทั้งในและนอกเวลาทํางาน การคลอดบุตร ทุพพลภาพ การวางงาน ชราภาพ และ
เสียชีวิต เงินดังกลาว ไดแก เงินสมทบกองทุนการประกันสังคม  กองทุนเงินทดแทน  กองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ  การประกันสุขภาพ เปนตน 

8. คาใชจายท้ังสิ้น 
 หมายถึง คาใชจายรวมทั้งสิ้นที่สถานประกอบการใชจายไปในการดําเนินงานในระหวาง 
มกราคม ถึง ธันวาคม 2550 ซ่ึงประกอบดวย  

1) คาซื้อสินคาเพื่อการจําหนายและหรือใหบริการ หมายถึง มูลคาซื้อสินคาหรือวัสดุ
ประกอบ รวมคาภาษีตาง ๆ และคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดซื้อสินคา 

2) คาใชจายอ่ืน ๆ ในการดําเนินกิจการ หมายถึง คาใชจายนอกเหนือจากคาซื้อสินคาเพื่อ
การจําหนายและหรือใหบริการ และคาตอบแทนแรงงาน คาใชจายอื่น ๆ ในการดําเนินกิจการ ไดแก  
คาเชาที่ดิน  อาคาร ยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ  คาซอมแซมสินทรัพยถาวร คาน้ํามันเชื้อเพลิง 
คาไฟฟา คาน้ําประปา คาภาษีอ่ืน ๆ  และคาใชจายอ่ืน ๆ เชน คาไปรษณียโทรเลข คาโทรศัพท คาเครื่อง
เขียนแบบพิมพ คาทําบัญชี คาดอกเบี้ยจาย ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนฯ หนี้สูญ              
คาโฆษณา คาเบี้ยประกันภัย เปนตน 
 



 

 

9. มูลคาสินคาและวัสดุประกอบคงเหลือ 
หมายถึง มูลคาสินคาและวัสดุประกอบตาง ๆ ของสถานประกอบการ ที่ยังคงเหลืออยู                

โดยไมคํานึงวาจะเก็บอยู ณ ที่ใดก็ตาม 
1) มูลคาสินคาและวัสดุประกอบคงเหลือตนป หมายถึง มูลคาของสินคาและวัสดุประกอบ

ที่เหลือมาจากปกอน เมื่อ 1 มกราคม 2550 
2) มูลคาสินคาและวัสดุประกอบคงเหลือปลายป หมายถึง มูลคาของสินคาและวัสดุ

ประกอบที่เหลืออยู เมื่อ 31 ธันวาคม 2550 

10. สวนเปลี่ยนแปลงของสินคาและวัสดุประกอบคงเหลือ 
หมายถึง  มูลคาของผลตางระหวางสินคา และวัสดุประกอบคงเหลือปลายป และตนป 2550          

(มูลคาปลายป - มูลคาตนป) 

11. รายรับท้ังสิ้นของสถานประกอบการ 
หมายถึง จํานวนเงินทั้งสิ้นที่ไดจากการประกอบธุรกิจในรอบป 2550 เชน รายรับจาก              

การขายสินคา รายรับจากการประกอบธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร รายรับจากการใหบริการและ                 
คานายหนา โดยไมคํานึงถึงเวลาหรือวิธีการชําระเงินจากผูซ้ือ ทั้งนี้รวมถึงมูลคาขายจากการใหเชาซื้อ
และการขายผอนชําระ และการขายสินคาที่นําไปฝากใหสถานประกอบการอื่นขายดวย นอกจากนี้ยัง
หมายถึงรายรับจากการใหเชาสินทรัพยถาวร เงินปนผลรับ ดอกเบี้ยรับ กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ 
และอ่ืนๆ ทั้งนี้ไมรวมคาขายสินคาที่สถานประกอบการอื่นนํามาฝากขาย และสวนลดที่                         
สถานประกอบการลดใหแก  ผูซ้ือ หรือผูใชบริการ 

12. มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยถาวร 
หมายถึง มูลคาสุทธิของสินทรัพยถาวรตามบัญชี เมื่อไดหักคาเสื่อมราคา คาสึกหรอ               

ตามระยะเวลาการใชงานจนถึงวันสิ้นงวดบัญชีป  2550  หรือ  31  ธันวาคม 2550 สินทรัพยถาวร ไดแก 
ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร และเครื่องมือ ยานพาหนะ เครื่องใชสํานักงาน เปนตน มูลคาสินทรัพยถาวร
รวมถึงมูลคาการตอเติมดัดแปลง และปรับปรุงในระหวางป เพื่อยืดอายุการใชงาน หรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน 

13. มูลคาเพิ่ม 
  คํานวณโดย :  มูลคาเพิ่ม = รายรับ – คาใชจาย 
  รายรับ   =   รายรับทั้งสิ้นของสถานประกอบการ 

 หัก รายรับจากการใหเชาที่ดิน 
 ดอกเบี้ยรับ / เงินปนผลรับ 
 กําไรจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนฯ 
 บวก สวนเปลี่ยนแปลงของสินคาและวัสดุประกอบคงเหลือ 



 

 

 
         คาใชจาย   =   คาซื้อสินคาเพื่อการจําหนาย และ/หรือ ใหบริการ  
                                                    บวก    คาใชจายอื่น ๆ ในการดําเนินกิจการ  
                                                    หัก      คาเชาที่ดิน  

    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนฯ 
   ดอกเบี้ยจาย  
   หนี้สูญ  

 
 



 

APPENDIX A 
METHDOLOGY 

1.  Sample Design 
 A Stratified Systematic Sampling was adopted for the survey. Each region was 
constituted a stratum. The sampling units were establishments. 

1.1  Stratification  

 Each region was constituted a stratum. There were altogether 6 strata . Each stratum 
was classified by ISIC at class level into 53 sub-stratum and in each sub-stratum was divided into 12 
groups according to number of persons engaged as follows :  
 

group 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
number of 

persons engaged 
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-50 51-100 101-200 201-500 501-1,000 >1,001 

 

1.2  Selection of Sampling Unit 
 The sample selection of establishments were done by systematic sampling and 
performed separately and independently in each sub-stratum and group of establishments. The total 
sample were 16,830 from 1,611,481 establishments. 
 The total number of sample establishments selected for enumeration by region and 
group was as follows : 

Group 
Region 

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Bangkok Metropolis 4,218 683 257 174 474 288 532 618 419 227 393 97 56 

Vicinity of Bangkok 
Metropolis 

2,464 673 243 155 311 162 216 316 195 95 77 16 5 

Central 2,669 688 248 154 342 190 257 340 201 120 109 14 6 

North 2,401 691 249 155 293 174 201 291 170 93 71 8 5 

Northeast 2,563 701 247 153 304 185 229 316 227 102 89 4 6 

South 2,515 708 248 146 288 177 233 307 180 101 108 15 4 

Total 16,830 4,144 1,492 937 2,012 1,176 1,668 2,188 1,392 738 847 154 82 

 



 

 

2.  Method of Estimation 
 The survey results were presented at regional level. There were altogether 6 regions, 
namely, Bangkok metropolis, Vicinity of Bangkok metropolis (Samut Prakan, Nonthaburi, Pathum 
Thani, Nakhon Pathom and Samut Sakhon), the North, the Northeast and the South. The sizes of 
establishment were aggregated into 6 groups as follows : 
 

Size of establishment 1 2 3 4 5 6 
number of person engaged 1 – 15 16 – 25  26 – 30 31 – 50 51 – 200 > 201 

 
  Let l  =   1 , 2 , 3 , ... , hikn       (sample establishment) 
   k    =   1 , 2 , 3 , ... , 12        (size of establishment) 
            j   =   1 , 2 , 3 , ... , 11        (division) 
   i    =   1 , 2 , 3 , ... , 53       (class)     

h   =   1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6       (region)  
 

2.1 The estimation of total at ISIC class level 
2.1.1 The estimated total number of characteristic X of the establishments for the k th size, i th 

class,  h th region was based on the formula : 

∑
=

=
hikn

l
hiklhikhik xwX

1

ˆ                     

   where    xhikl    is the value of characteristic X  for the l th establishment , k th size, i th 
class, h th  region. 

                   hikw    is the weighting factor of the establishments for the k th size, i th class,                
h th region 

                                     
hik

hik
hik n

N
w       =  

hikN     is the total number of the establishments for the  k th size, i th class,                      
h th region 

 hikn    is the total number of the sample establishments for the k th size, i th 
class, h th region 

 



 

2.1.2 The estimated total number of characteristic X of the establishments at the presented 
levels for the i th  class was based on the formula : 

 

Size of establishment Region Whole kingdom 

1 . 1 – 15 persons engaged  (k = 1 , 2 ,3) ∑
=

=′
3

1k
hik1hi XX ˆˆ  ∑

=
′

6

1h
1hiX̂  

2 . 16 – 25 persons engaged  (k  = 4 , 5) ∑
=

=′
5

4k
hik2hi XX ˆˆ  ∑

=
′

6

1h
2hiX̂  

3 . 26 – 30 persons engaged  (k = 6) 6hi3hi XX ˆˆ =′  ∑
=

′
6

1h
3hiX̂  

4 . 31 – 50 persons engaged  (k = 7) 7hi4hi XX ˆˆ =′  ∑
=

′
6

1h
4hiX̂  

5 . 51 – 200 persons engaged  (k = 8 , 9) ∑
=

=′
9

8k
hik5hi XX ˆˆ  ∑

=
′

6

1h
5hiX̂  

6 . ≥ 201 persons engaged  (k = 10 , 11 , 12) ∑
=

=′
12

10k
hik6hi XX ˆˆ  ∑

=
′

6

1h
6hiX̂  

 
2.2 The estimation of total at ISIC division level  

2.1.2 The estimated total number of characteristic X of the establishments for the k th size, j th 
division,  h th region was based on the formula : 

hik
j

1i
hjk X             X

A
ˆˆ ∑

=
=                 

    where     jA   is the total classes in the  j th  division   

 

 

 

 

 



 

 

2.2.2 The estimated total number of characteristic X of the establishments at the presented 
levels for the  j th division was based on the formula : 

 

Size of establishment Region Whole kingdom 

1 . 1 – 15 persons engaged  (k = 1 , 2 ,3) ∑
=

=′
3

1k
hjk1hj XX ˆˆ  ∑

=
′

6

1h
1hjX̂  

2 . 16 – 25 persons engaged  (k  = 4 , 5) ∑
=

=′
5

4k
hjk2hj XX ˆˆ  ∑

=
′

6

1h
2hjX̂  

3 . 26 – 30 persons engaged  (k = 6) 6hj3hj XX ˆˆ =′  ∑
=

′
6

1h
3hjX̂  

4 . 31 – 50 persons engaged  (k = 7) 7hj4hj XX ˆˆ =′  ∑
=

′
6

1h
4hjX̂  

5 . 51 – 200 persons engaged  (k = 8 , 9) ∑
=

=′
9

8k
hjk5hj XX ˆˆ  ∑

=
′

6

1h
5hjX̂  

6 . ≥ 201 persons engaged  (k = 10 , 11 , 12) ∑
=

=′
12

10k
hjk6hj XX ˆˆ  ∑

=
′

6

1h
6hjX̂  

 
2.3   Data collection 
 The interviewing method was employed in data collection. The enumerators who are 
permanent and temporary staff of the National Statistical Office were sent out to interview the owners 
or the entrepreneurs of the sampled business establishments during April-July 2008. 

2.4  Errors of the data 
 Data presented in this report might be subject to sampling and non-sampling errors. For 
instance, errors from the imputation for missing values and non-response, intentional misreporting 
and errors arising at coding and data entry stages. However, the NSO tried its best to minimize such 
errors, thus the data should be used with appropriate cautions.  

2.5  In round figures 
 The summation of each amount may not equal to the total due to rounding. 



 

APPENDIX B 
DEFINITIONS 

 
Concepts and definitions 

1. Business trade and services establishments 
Refer to establishments which engaged in wholesale trade, retail trade, selling prepared 

food for immediate consumption and provision on a fee basis of lodging and camping facilities as 
well as in services, such as rendering in letting or operating real estate, in business services and in 
other business services. 

2. Business industry classification 
In this survey business industry activities are classified according to the International 

Standard Industrial Classification of All Economic Activities; ISIC: Revision 3) categories G, H, K 
and O the arrangement of the ISIC structure is as follows: 

Divisions are the sub-categories identified by the first two digits 11 divisions, ranging 
from  50 – 52, 55, 70 – 74, 92 – 93. 

Classes are the single industries classified the groups and identified by four digits code. 
There are totally 73 classes ranging from 5010 – 9309 (except code 9231, 9232, 9233). 

3. Form of legal organization 
1) Individual proprietor refers to a privately - owned establishment or an establishment 

owned by or organized in the form of partnership, but not register. 
2)  Juristic partnership refers to an establishment which is legally registered by at least 2 

persons who were bound together to form and share their responsibilities in a business. 
3) Company limited or public company limited  

- Company limited refers to an establishment which was established and legally 
registered by an initiative group of at least 7 persons. 

- Public company limited refer to an establishment which was established and legally 
registered by an initiative group of at least 15 persons. 

4) Government or state enterprise refer to an establishment which entirely owned by 
the government or more than 50 percent of its shares belonged to the government. 

5) Cooperatives refer to an establishment which was organized on cooperative lines and 
registered under the Cooperation Act. with an initiative group of not less than 10 persons. 



 

 

6) Others refer to establishments other than those mentioned earlier, such as associations, 
societies, clubs, etc.          

4. Form of economic organization 
1) Single unit refers to an establishment which was not a branch of any establishment or 

which had no branch or subsidiary. 
2) Head office is a head quarter establishment which owned or controlled their branches 

or subsidiary units. 
3) Branch or subsidiary refer to an establishment which was a branch or a subsidiary of 

another establishment which was a head office.  

5. Registered capital  
Refers to capital permitted by the government officials in setting up of the establishment 

in the form of corporation. This capital is not defined as cash on delivery or ready money from the 
share holders but it represents how much money the establishment used to run the business. 

6. Persons engaged  
Refer to persons who worked in or for the establishment, including working proprietors, 

active business partners, unpaid workers and workers permanently worked outside the establishment, 
such as sales agents, repair and maintenance. Excluded are managers or directors paid solely for their 
attendance at meeting of the board of director, persons from other establishments working at this 
establishment and home workers. Persons engaged are classified as follows: 

1) Unpaid workers refer to the owners or business partners who managed or participated 
in the management of the establishment but received no wages/salaries and persons living in the 
household of the owners or partners, or any other persons, who were working for the establishment at 
least 20 hours a week without regular pay. 

2) Employees refer to persons engaged in sale, services rendered or other related 
activities, either inside or outside the establishment and received regular wages or salaries such as 
salesmen , clerks , book-keeper. 

7. Remuneration 
1) Wages/salaries refer to all payments paid to the employees during January - 

December 2005, whether they were paid by monthly, weekly, daily, hourly or piece-work basis. 
2) Overtime, bonus, special payment, cost of living allowance and commission refer 

to payments paid to employees rather than wages/salaries. 



 

 

3) Fringe benefits  refer to payments in addition to wages or salaries paid to employees 
such as food, beverages, lodgings, rent, medical care, transportation recreational and entertainment 
services etc. Payments might be in cash or in kind. 

4) Employer's contribution to social security refer to all payments made by employers 
in respect of their employees, to social security schemes for the benefits received by the employees, 
in respect of absence from work during  employment, injury, accident disability, maternity and death. 
Those contributions are, for example, social security fund,  additional social security insurance 
workmen's compensation fund and health insurance etc. 

8. Total expenses 
This refers to the amount paid for sales or rendering services during January - December 

2007, which are as follows: 
1)  Value of goods purchased for sales or rendering services refer to the total value of 

goods, and components purchased, including taxes and other expenses related to the purchase. 
2)  Other operating expenses refer to other expenses in running the business rather than 

value of goods and components purchased for sales or rendering services and remuneration. It 
includes amounts paid for rent on land and on fixed assets, maintenance of fixed assets, fuels, 
electricity, water supply and other taxes and other expenses such as postal, telegram, telephone, 
stationery, accountancy, interest paid, losses of currency exchange, bad debt, advertising, insurance 
premium etc. 

9. Value of stocks  
This refers to the value of goods and components owned by the establishment, regardless 

of where they were kept. 
1) Value of stocks at the beginning of the year refer to the value of goods and 

components as of January 1, 2007. 
2) Value of stocks at the end of the year refer to the value of goods and components as 

of December 31, 2007.  

10. Change in value of stocks  
Refer to the difference between the value of stocks at the end of the year 2007, and at the 

beginning of the year 2007 (value at the end - value at the beginning of the year) 

11. Total receipts  
Refer to the total amount received for operating the business in 2007, such as receipts for 

sales of goods, for hotels and restaurants, for rendering services and commission, irrespective of time 



 

 

or method of payment.  Hire - purchase or installment contracts and value of goods sold by other 
establishments are included, as well as receipts for rent on land and on fixed assets, dividend, 
interest, gains from currency exchange and others.  Excluded are goods for sales on the account of 
others and the discount given to customers. 

12. Book value of fixed assets   
Refer to the net value of fixed assets after deducting the accumulated depreciation at the 

end of the year 2007.  Fixed Assets are land, building, machinery and equipments, vehicles and 
office appliances etc.  Included are major additions, alternations and improvements to fixed assets 
during the year in order to extend their normal life or raise their productivity.    

13. Value added 
  The value added is computed as follows: 
         Value added     =    Receipts - Expenditure 

       Receipts         =   Total receipts of establishments 
                                            Minus          Receipts for rent on land 
 Dividend / Interest 
 Gains from currency exchange 
                                         Plus   Change in value of stocks 
                  Expenditure      =   Value of goods and components purchased 
 for sales or rendering services 
 Plus   Other operating expenses 
 Minus   Rent on land  
 losses of currency exchange 
   Interest paid 
 Bad debt 



 

รายงานสํามะโน / สํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ 
REPORT OF THE BUSINESS TRADE AND SERVICES CENSUS / SURVEY 

 
1.1 รายงานสํามะโนธุรกิจทางการคาหรือบริการ พ.ศ. 2509 ทั่วราชอาณาจักร 

 CENSUS OF BUSINESS TRADE OR SERVICES, 1966 : WHOLE KINGDOM 

1.2 รายงานสํามะโนธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2509 ภาคเหนือ 

 CENSUS OF BUSINESS TRADE AND SERVICES, 1966 : NORTH REGION 

1.3 รายงานสํามะโนธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2509 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 CENSUS OF BUSINESS TRADE OR SERVICES, 1966 : NORTH EAST REGION 

1.4 รายงานสํามะโนธุรกิจทางการคาหรือบริการ พ.ศ. 2509 ภาคกลาง 

 CENSUS OF BUSINESS TRADE OR SERVICES, 1966 : CENTRAL REGION 

1.5 รายงานสํามะโนธุรกิจทางการคาหรือบริการ พ.ศ. 2509 เทศบาลนครกรุงเทพ และธนบุรี 

 CENSUS OF BUSINESS TRADE OR SERVICES, 1966 : BANGKOK AND THON BURI MUNICIPALITIES 

1.6 รายงานสํามะโนธุรกิจทางการคาหรือบริการ พ.ศ. 2509 ภาคใต 

 CENSUS OF BUSINESS TRADE OR SERVICES, 1966 : SOUTHERN REGION 

2.1 รายงานสํามะโนธุรกิจทางการคาหรือบริการ พ.ศ. 2511 พระนคร ธนบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี 

 CENSUS OF BUSINESS TRADE OR SERVICES 1968 : PHRA NAKHON, THONBURI, SAMUT PRAKAN, 

 NONTHABURI AND PATHUM THANI 

3.1 รายงานสํามะโนธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2512 ทั่วราชอาณาจักร 

 CENSUS OF BUSINESS TRADE AND SERVICES 1969 : WHOLE KINGDOM 

3.2 รายงานสํามะโนธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2512 พระนคร ธนบุรี สมุทรปราการ 

 นนทบุรี และปทุมธานี 

 CENSUS OF BUSINESS TRADE AND SERVICES 1969 : PHRA NAKHON, THONBURI, SAMUT PRAKAN, 

 NONTHABURI AND PATHUM THANI 

4.1 รายงานสํามะโนธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2513 พระนคร ธนบุรี สมุทรปราการ 

 นนทบุรี และปทุมธานี 

 CENSUS OF BUSINESS TRADE AND SERVICES 1970 : PHRA NAKHON, THONBURI, SAMUT PRAKAN, 

 NONTHABURI AND PATHUM THANI 

5.1 รายงานสํามะโนธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2514 ทั่วราชอาณาจักร 

 CENSUS OF BUSINESS TRADE AND SERVICES 1971 : WHOLE KINGDOM 

5.2 รายงานสํามะโนธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2514 พระนคร ธนบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี 

 และปทุมธานี 

 CENSUS OF BUSINESS TRADE AND SERVICES 1971 : PHRA NAKHON, THONBURI, SAMUT PRAKAN, 

 NONTHABURI AND PATHUM THANI 

6.1 รายงานสํามะโนธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2515 

 CENSUS OF BUSINESS TRADE AND SERVICES 1972 
 



 

7.1 รายงานสํามะโนธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2519 ทั่วราชอาณาจักร 

 REPORT CENSUS OF BUSINESS TRADE AND SERVICES 1976 : WHOLE KINGDOM 

7.2 รายงานสํามะโนธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2519 กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และ    

 สมุทรปราการ 

 REPORT CENSUS OF BUSINESS TRADE AND SERVICES 1976 : BANGKOK METROPOLITAN, 

 NONTHABURI PATHUM THANI AND SAMUT PRAKAN 

8.1 รายงานสํามะโนธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2520 ทั่วราชอาณาจักร 

 REPORT CENSUS OF BUSINESS TRADE AND SERVICES 1977 : WHOLE KINGDOM 

8.2 รายงานสํามะโนธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2520 กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี 

 และสมทุรปราการ 

 REPORT CENSUS OF BUSINESS TRADE AND SERVICES 1977 : BANGKOK METROPOLITAN, 

 NONTHABURI, PATHUM THANI AND SAMUT PRAKAN 

9.1 รายงานสํามะโนธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2521 ทั่วราชอาณาจักร 

 REPORT CENSUS OF BUSINESS TRADE AND SERVICES 1978 : WHOLE KINGDOM 

9.2 รายงานสํามะโนธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2521 กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี 

 และสมุทรปราการ 

 REPORT CENSUS OF BUSINESS TRADE AND SERVICES 1978 : BANGKOK METROPOLITAN, 

 NONTHABURI, PATHUM THANI AND SAMUT PRAKAN 

10.1 รายงานสํามะโนธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2523 ทั่วราชอาณาจักร 

 REPORT CENSUS OF BUSINESS TRADE AND SERVICES 1980 : WHOLE KINGDOM 

10.2 รายงานสํามะโนธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2523 กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี 

 และสมุทรปราการ 

 REPORT CENSUS OF BUSINESS TRADE AND SERVICES 1980 : BANGKOK METROPOLITAN, 

 NONTHABURI, PATHUM THANI AND SAMUT PRAKAN 

11.1 รายงานสํามะโนธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2524 ทั่วราชอาณาจักร 

 REPORT CENSUS OF BUSINESS TRADE AND SERVICES 1981 : WHOLE KINGDOM 

11.2 รายงานสํามะโนธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2524 กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี 

 และสมุทรปราการ 

 REPORT CENSUS OF BUSINESS TRADE AND SERVICES 1981 : BANGKOK METROPOLITAN, 

 NONTHABURI, PATHUM THANI AND SAMUT PRAKAN 

12.1 รายงานสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2526 ทั่วราชอาณาจักร 

 REPORT CENSUS OF BUSINESS TRADE AND SERVICES 1983 : WHOLE KINGDOM 

12.2 รายงานสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2526 กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี 

 และสมุทรปราการ 

 REPORT OF THE SURVEY OF BUSINESS TRADE AND SERVICES 1983 : BANGKOK METROPOLITAN, 

 NONTHABURI, PATHUM THANI AND SAMUT PRAKAN 
 



 

13.1 รายงานสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2528 ทั่วราชอาณาจักร 

 REPORT OF THE SURVEY OF BUSINESS TRADE AND SERVICES 1985 : WHOLE KINGDOM 

13.2 รายงานสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี 

 และสมุทรปราการ 

 REPORT OF THE SURVEY OF BUSINESS TRADE AND SERVICES 1985 : BANGKOK METROPOLITAN, 

 NONTHABURI, PATHUM THANI AND SAMUT PRAKAN 

14.1 รายงานสํามะโนธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2531 ทั่วราชอาณาจักร 

 REPORT OF THE 1988 CENSUS OF BUSINESS TRADE AND SERVICES : WHOLE KINGDOM 

14.2 รายงานสํามะโนธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2531 กรุงเทพมหานคร 

 REPORT OF THE 1988 CENSUS OF BUSINESS TRADE AND SERVICES : BANGKOK METROPOLIS 

14.3 รายงานสํามะโนธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2531 ภาคกลาง 

 REPORT OF THE 1988 CENSUS OF BUSINESS TRADE AND SERVICES : CENTRAL REGION 

14.4 รายงานสํามะโนธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2531 ภาคเหนือ 

 REPORT OF THE 1988 CENSUS OF BUSINESS TRADE AND SERVICES : NORTHERN REGION 

14.5 รายงานสํามะโนธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2531 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 REPORT OF THE 1988 CENSUS OF BUSINESS TRADE AND SERVICES : NORTHEASTERN REGION 

14.6 รายงานสํามะโนธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2531 ภาคใต 

 REPORT OF THE 1988 CENSUS OF BUSINESS TRADE AND SERVICES : SOUTHERN REGION 

15.1 รายงานการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2535 ทั่วราชอาณาจักร 

 REPORT OF THE 1992 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : WHOLE KINGDOM 

15.2 รายงานการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2535 กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี   

 และสมุทรปราการ 

 REPORT OF THE 1992 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : BANGKOK 

 METROPOLITAN, NONTHABURI, PATHUM THANI AND SAMUT PRAKAN 

16.1 รายงานการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2537 ทั่วราชอาณาจักร 

 REPORT OF THE 1994 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : WHOLE KINGDOM 

16.2 รายงานการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2537 กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 REPORT OF THE 1992 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : BANGKOK METROPOLIS 

 AND VICINITY 

17.1 รายงานการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2538 ทั่วราชอาณาจักร 

 REPORT OF THE 1995 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : WHOLE KINGDOM 

17.2 รายงานการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2538 กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 REPORT OF THE 1995 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : BANGKOK METROPOLIS 

 AND VICINITY 

18.1 รายงานการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2542 กรุงเทพมหานคร 

 REPORT OF THE 1999 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : BANGKOK METROPOLIS 
 



 

 

18.2 รายงานการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2542 ปริมณฑล 
 REPORT OF THE 1999 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : VICINITY 
18.3 รายงานการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2542 ภาคกลาง 
 REPORT OF THE 1999 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : CENTRAL REGION 
18.4 รายงานการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2542 ภาคเหนือ 
 REPORT OF THE 1999 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : NORTHERN REGION 
18.5 รายงานการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2542 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 REPORT OF THE 1999 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : NORTHEASTERN REGION 
18.6 รายงานการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2542 ภาคใต 
 REPORT OF THE 1999 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : SOUTHERN REGION 
18.7 รายงานการสํารวจธรุกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2542  ทั่วราชอาณาจักร   
 REPORT OF THE 1999 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : WHOLE KINGDOM 
19.1 รายงานการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2543 กรุงเทพมหานคร 
 REPORT OF THE 2000 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : BANGKOK METROPOLIS 
19.2 รายงานการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2543 ปริมณฑล 
 REPORT OF THE 2000 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : VICINITY 
19.3 รายงานการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2543 ภาคกลาง 
 REPORT OF THE 2000 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : CENTRAL REGION 
19.4 รายงานการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2543 ภาคเหนือ 
 REPORT OF THE 2000 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : NORTHERN REGION 
19.5 รายงานการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบรกิาร พ.ศ. 2543 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 REPORT OF THE 2000 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : NORTHEASTERN REGION 
19.6 รายงานการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2543 ภาคใต 
 REPORT OF THE 2000 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : SOUTHERN REGION 
19.7 รายงานการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2543  ทั่วราชอาณาจักร   
 REPORT OF THE 2000 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : WHOLE KINGDOM 
20.1 รายงานการสํามะโนธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545 
 ขอมูลพ้ืนฐาน : องคการบริหารสวนตําบล ทั่วราชอาณาจักร 
 REPORT OF THE THE 2002 BUSINESS TRADE AND SERVICES CENSUS 
 BASIC INFORMATION: SUBDISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATION : WHOLE KINGDOM 
20.2 รายงานการสํามะโนธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545 
 ขอมูลพ้ืนฐาน : ในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร 
 REPORT OF THE THE 2002 BUSINESS TRADE AND SERVICES CENSUS 
 BASIC INFORMATION : MUNICIPAL AREAS BANGKOK 
20.3 รายงานการสํามะโนธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545 
 ขอมูลพ้ืนฐาน : ในเขตเทศบาล ปริมณฑล 
 REPORT OF THE THE 2002 BUSINESS TRADE AND SERVICES CENSUS 
 BASIC INFORMATION : MUNICIPAL AREAS VICINITY 



 

 

20.4 รายงานการสํามะโนธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545 

 ขอมูลพ้ืนฐาน : ในเขตเทศบาล ภาคกลาง 

 REPORT OF THE THE 2002 BUSINESS TRADE AND SERVICES CENSUS 

 BASIC INFORMATION : MUNICIPAL AREAS CENTRAL REGION 

20.5 รายงานการสํามะโนธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545 

 ขอมูลพ้ืนฐาน : ในเขตเทศบาล ภาคเหนือ 

 REPORT OF THE THE 2002 BUSINESS TRADE AND SERVICES CENSUS 

 BASIC INFORMATION : MUNICIPAL AREAS NORTHERN REGION 

20.6 รายงานการสํามะโนธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545 

 ขอมูลพ้ืนฐาน : ในเขตเทศบาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 REPORT OF THE THE 2002 BUSINESS TRADE AND SERVICES CENSUS 

 BASIC INFORMATION : MUNICIPAL AREAS NORTHEASTERN REGION 

20.7 รายงานการสํามะโนธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545 

 ขอมูลพ้ืนฐาน : ในเขตเทศบาล ภาคใต 

 REPORT OF THE THE 2002 BUSINESS TRADE AND SERVICES CENSUS 

 BASIC INFORMATION : MUNICIPAL AREAS SOUTHERN REGION 

21.1 รายงานการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545 กรุงเทพมหานคร 

 REPORT OF THE 2002 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : BANGKOK 

21.2 รายงานการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545 ปริมณฑล 

 REPORT OF THE 2002 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : VICINITY 

21.3 รายงานการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545 ภาคกลาง 

 REPORT OF THE 2002 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : CENTRAL REGION 

21.4 รายงานการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545 ภาคเหนือ 

 REPORT OF THE 2002 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : NORTHERN REGION 

21.5 รายงานการสํารวจธรุกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 REPORT OF THE 2002 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : NORTHEASTERN REGION 

21.6 รายงานการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545 ภาคใต 

 REPORT OF THE 2002 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : SOUTHERN REGION 

21.7 รายงานการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545  ทั่วราชอาณาจักร   

 REPORT OF THE 2002 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : WHOLE KINGDOM 

22.1 รายงานการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2546 กรุงเทพมหานคร 

 REPORT OF THE 2003 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : BANGKOK 

22.2 รายงานการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2546 ปริมณฑล 

 REPORT OF THE 2003 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : VICINITY 

22.3 รายงานการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2546 ภาคกลาง 

 REPORT OF THE 2003 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : CENTRAL REGION 

  



 

 

22.4 รายงานการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2546 ภาคเหนือ 

 REPORT OF THE 2003 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : NORTHERN REGION 

22.5 รายงานการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2546 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 REPORT OF THE 2003 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : NORTHEASTERN REGION  

22.6 รายงานการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2546 ภาคใต 

 REPORT OF THE 2003 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : SOUTHERN REGION 

22.7 รายงานการสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2546  ทั่วราชอาณาจักร   

 REPORT OF THE 2003 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : WHOLE KINGDOM 

23.1 การสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2547 กรุงเทพมหานคร 

 THE 2004 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : BANGKOK 

23.2 การสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2547 ปริมณฑล 

 THE 2004 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : VICINITY 

23.3 การสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2547 ภาคกลาง 

 THE 2004 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : CENTRAL REGION 

23.4 การสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2547 ภาคเหนือ 

 THE 2004 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : NORTHERN REGION 

23.5 การสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2547 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 THE 2004 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : NORTHEASTERN REGION 

23.6 การสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2547 ภาคใต 

 THE 2004 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : SOUTHERN REGION 

23.7 การสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2547  ทั่วราชอาณาจักร   

 THE 2004 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : WHOLE KINGDOM 

24.1 การสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2549 กรุงเทพมหานคร 

 THE 2006 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : BANGKOK 

24.2 การสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2549 ปริมณฑล 

 THE 2006 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : VICINITY 

24.3 การสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2549 ภาคกลาง 

 THE 2006 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : CENTRAL REGION 

24.4 การสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2549 ภาคเหนือ 

 THE 2006 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : NORTHERN REGION 

24.5 การสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2549 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 THE 2006 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : NORTHEASTERN REGION 

24.6 การสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2549 ภาคใต 

 THE 2006 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : SOUTHERN REGION 

24.7 การสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2549  ทั่วราชอาณาจักร   

 THE 2006 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : WHOLE KINGDOM 

  



 

25.1 การสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2551 กรุงเทพมหานคร 

 THE 2008 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : BANGKOK 

25.2 การสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2551 ปริมณฑล 

 THE 2008 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : VICINITY 

25.3 การสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2551 ภาคกลาง 

 THE 2008 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : CENTRAL REGION 

25.4 การสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2551 ภาคเหนือ 

 THE 2008 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : NORTHERN REGION 

25.5 การสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2551 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 THE 2008 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : NORTHEASTERN REGION 

25.6 การสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2551 ภาคใต 

 THE 2008 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : SOUTHERN REGION 

25.7 การสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2551 ทั่วราชอาณาจักร   

 THE 2008 BUSINESS TRADE AND SERVICES SURVEY : WHOLE KINGDOM 

 









 

ตารางสถิติในรูป Format Excel  
 

ตอนที่  1 ขอมูลการดําเนินกิจการจําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ  
   ตาราง  1     ขอมูลสถิติที่สําคัญของสถานประกอบการธุรกิจในป 2550   
 จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2551  
   ตาราง  2     คนทํางานในสถานประกอบการธุรกิจในป 2550 จําแนกตามสถานภาพการทํางาน  
 เพศ และขนาดของสถานประกอบการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2551  
   ตาราง  3     คาตอบแทนแรงงานในป 2550 จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2551  
   ตาราง  4     คาใชจายทั้งสิ้น คาภาษีมูลคาเพิ่มสุทธิ มูลคาสินคาและวัสดุประกอบ  
 และสวนเปลี่ยนแปลงสินคาของสถานประกอบการธุรกิจป 2550   
 จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2551  
   ตาราง  5    รายรับทั้งสิ้นของสถานประกอบการธุรกิจในป 2550   
 จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2551  
   ตาราง  6     มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550   
 จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2551  
   ตาราง  7     มูลคาสินทรัพยถาวรที่เปลี่ยนแปลงระหวาง มกราคม - ธันวาคม 2550   
 จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2551  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

ตารางสถิติในรูป Format Excel 
 

ตอนที่  2 ขอมูลการดําเนินกิจการจําแนกตามหมวดธุรกิจ  
   ตาราง  1     ขอมูลสถิติที่สําคัญของสถานประกอบการธุรกิจในป 2550   
 จําแนกตามหมวดธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2551  
   ตาราง  2     คนทํางานในสถานประกอบการธุรกิจในป 2550   
 จําแนกตามสถานภาพการทํางาน เพศ และหมวดธุรกิจ  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2551  
   ตาราง  3     คาตอบแทนแรงงานในป 2550 จําแนกตามหมวดธุรกิจ   
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2551  
   ตาราง  4     คาใชจายทั้งสิ้น คาภาษีมูลคาเพิ่มสุทธิ มูลคาสินคาและวัสดุประกอบและ  
 สวนเปลี่ยนแปลงสินคาของสถานประกอบการธุรกิจป 2550   
 จําแนกตามหมวดธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2551  
   ตาราง  5     รายรับทั้งสิ้นของสถานประกอบการธุรกิจในป 2550  
 จําแนกตามหมวดธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2551  
   ตาราง  6    มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550  
 จําแนกตามหมวดธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2551  
   ตาราง  7    มูลคาสินทรัพยถาวรที่เปลี่ยนแปลงระหวาง มกราคม - ธันวาคม 2550  
 จําแนกตามหมวดธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2551  

 
 
 
 
 
 
 

 




