
                สรุปข้อมูลเบื้องต้น 

                     สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555  : กรุงเทพมหานคร 

                   (การนับจด : การเก็บรวบรวมขอ้มูลพื้นฐาน) 
 

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

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

 

 

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

สําหรับสรุปข้อมูลเบ้ืองต้นฉบับน้ีเป็นผลการ
เก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของสถานประกอบการ    
ที่ต้ังอยู่ในกรุงเทพมหานครและประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ  ตามการจัดประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรมประเทศไทยปี  2552 (Thailand 
Standard Classification : TSIC-2009) ได้แก่ 
ธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ การผลิต  
การก่อสร้าง การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า 
กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร และ
กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน โดยได้ดําเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือน มี.ค.–มิ.ย. 54 
สรุปดังน้ี 

1. จํานวนสถานประกอบการ   

     จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน
(นับจด) ของสถานประกอบการ พบว่า มีสถาน-
ประกอบการในกรุงเทพมหานคร จํานวน 296,552 แห่ง 
โดยเป็นสถานประกอบการที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
การขายปลีก ร้อยละ 31.2 รองลงมาเป็นสถาน-
ประกอบการ ที่ดําเนินกิจกรรมการผลิต ประมาณร้อยละ
13.6 สถานประกอบการที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
ที่พักแรม บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ร้อยละ 12.4 
กิจกรรมบริการอื่ น  ๆ  ร้ อยละ 11.5 กิจกรรม
อสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 9.6 และกิจกรรมการขายส่ง 
มีประมาณร้อยละ 7.1 สําหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
อ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น แต่ละประเภท        
มีสัดส่วนตํ่ากว่าร้อยละ 6.0    
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แผนภูมิ 1 ร้อยละของสถานประกอบการ จําแนกตาม     
             กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
         
         
         
         
         
         
         
         

  

 2. ขนาดของสถานประกอบการ   

  ขนาดของสถานประกอบการ เมื่อวัด
ด้วยจํานวนคนทํางาน พบว่าเป็นสถานประกอบการ
ที่มีคนทํางาน 1-15 คน จํานวน 276,838 แห่ง            
หรื อร้ อยละ  93 .4  ส่ วนสถานประกอบการ             
ที่มีคนทํางาน 16 คน ขึ้นไป มีจํานวน 19,714 แห่ง 
หรือร้อยละ 6.6 

  เมื่อพิจารณาสถานประกอบการที่มี
คนทํางาน 16 คนขึ้นไปดังกล่าว โดยจําแนกเป็น
สถานประกอบการท่ีมีคนทํางาน 16-25 คน พบว่า 
มีจํานวน 7,778 แห่ง สถานประกอบการที่มี
คนทํางาน  26-30 คน มีประมาณ 2,314 แห่ง 
สําหรับสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 31-50 คน และ 
51-200 คน มีประมาณ 4,194 แห่ง และ 4,255 แห่ง 
ตามลําดับ ส่วนสถานประกอบการท่ีมีคนทํางาน
มากกว่า 200 คน มีจํานวน 1,173 แห่ง 

แผนภูมิ 2 จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามขนาด 
             ของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

3. รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย 

 สําหรับสถานประกอบการในกรุงเทพ-
มหานคร พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 79.2 มีรูปแบบ
การจัดต้ังตามกฎหมายเป็นส่วนบุคคล รองลงมา  
ร้อยละ 17.0 เป็นสถานประกอบการที่มีรูปแบบ          
การจัดต้ังเป็นบริษัทจํากัด หรือบริษัทจํากัด (มหาชน) 
สถานประกอบการที่มีรูปแบบการจัดต้ังเป็นห้างหุ้นส่วน
สามัญนิติบุคคล หรือ ห้างหุ้นส่วนจํากัด มีประมาณ
ร้อยละ 3.6 ส่วนสถานประกอบการท่ีมีรูปแบบอ่ืน ๆ 
ได้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ มูลนิธิ และ
สมาคม เป็นต้น มีเพียงร้อยละ 0.2  

แผนภูมิ 3 ร้อยละของสถานประกอบการ จําแนกตาม 
             รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  จํานวน (แห่ง) 

 ขนาดของสถานประกอบกร 

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

        ส่วนบุคคล                                                    บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) 

        ห้างหุ้นส่วนสามญันิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด           อื่น ๆ 
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การขายปลีก 
การผลิต 
ที่พักแรม บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
กิจกรรมบริการอ่ืน ๆ 
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 
การขายส่ง 
การขายส่งและขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ 
การให้เช่า บริการท่องเท่ียวและการบริการสนับสนุนอ่ืน ๆ  
อ่ืน ๆ ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร 
      กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค ศิลปะ   
      ความบันเทิงและนันทนาการ การจัดการและการบําบัดน้ําเสีย   
       ของเสียและส่ิงปฏิกูล การก่อสร้าง การขนส่งทางบก     
      สถานที่เก็บสินค้าและกิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน 
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 4. รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ 

 สํ าห รั บรู ปแบบการจั ด ต้ั งทาง
เศรษฐกิจของสถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร
พบว่า ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 94.2 เป็นสํานักงาน
แห่ ง เ ดี ยว  ( ไม่ มี สํ า นั ก ง าน ใหญ่ หรื อสาขา ) 
นอกจากน้ัน มีรูปแบบการจัดต้ังเป็นสํานักงานสาขา 
ร้อยละ 4.8 และเป็นสํานักงานใหญ่ ร้อยละ 0.9           
ที่เหลืออีกร้อยละ 0.1 มีรูปแบบการจัดต้ังอ่ืน ๆ 

แผนภูมิ 4 ร้อยละของสถานประกอบการ จําแนกตาม  
             รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. การมีต่างประเทศร่วมลงทนุหรือถือหุ้น 

 สํ าหรับสถานประกอบการใน
กรุงเทพมหานคร ที่มีรูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย
เป็นบริษัท จํากัด หรือ บริษัท จํากัด (มหาชน) ซึ่งมี
จํานวน 50,362 แห่ง น้ัน พบว่า ส่วนใหญ่หรือ 
ร้อยละ 96.9 ไม่มีการร่วมลงทุนจากต่างประเทศ 
ส่วนสถานประกอบการที่มีต่างประเทศร่วมลงทุน
หรือถือหุ้นในกิจการมีอยู่เพียงร้อยละ 3.1 โดยใน
จํ านวนน้ี  พบว่า  เ ป็นสถานประกอบการที่ มี
ต่ างประเทศร่ วมลงทุนโดยถ ือหุ ้น  1 0 -50% 
ประมาณร้อยละ 61.0 ที่มีต่างประเทศร่วมลงทุน
โดยถือหุ้นมากกว่า 50% มีประมาณร้อยละ 22.2  
ที่เหลือ ร้อยละ 16.8 เป็นสถานประกอบการที่มี
ต่างประเทศร่วมลงทุน โดยถือหุ้นน้อยกว่า 10% 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

6. จํานวนคนทํางาน และลกูจ้าง 

         สําหรับจํานวนคนทํางานซึ่งหมายถึง
เจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนที่ทํางานโดยไม่ได้รับ
ค่าจ้างเงินเดือน และรวมลูกจ้างที่ทํางานในสถาน-
ประกอบการ พบว่า มีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 2.4           
ล้านคน ในจํานวนน้ีประมาณร้อยละ 34.2 ปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการท่ีมีคนทํ างาน  1-15 คน 
รองลงมาประมาณร้อยละ 32.7 ปฏิบัติงานในสถาน-
ประกอบการที่ มีคนทํางานมากกว่า  200 คน             
สําหรับคนทํางานในสถานประกอบการท่ีมีคนทํางาน 
51-200 คน 31-50 คน และ 16-25 คน มีประมาณ
ร้อยละ 16.9 ร้อยละ 7.0 และร้อยละ 6.4 ตามลําดับ 
ส่วนสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 26-30 คน มี
ประมาณร้อยละ 2.8    

  ส่วนจํานวนลูกจ้างหรือการจ้างงาน
น้ัน พบว่า มีลูกจ้างจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 2.1 ล้านคน             
เป็นการจ้างในสถานประกอบการท่ีมีคนทํางาน
มากกว่า 200 คน ประมาณร้อยละ 38.2 รองลงมาเป็น
ลู กจ้ า ง ใ นสถานประกอบการที่ มี คนทํ า ง าน              
1-15 คน และ 51-200 คน ประมาณร้อยละ 24.0           
และร้อยละ 19.6 ตามลําดับ สําหรับลูกจ้างในสถาน-
ประกอบการที่มีคนทํางาน 31-50 คน มีประมาณ
ร้อยละ 7.9 และที่มีคนทํางาน 16-25 คน มีร้อยละ 7.1 
ส่วนลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มี
คนทํางาน 26-30 คน มีเพียงประมาณร้อยละ 3.2 
(ตาราง ก) 

 

การร่วมลงทุนจากต่างประเทศ 

รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ 

50,362 
   แห่ง 

สัดส่วนการลงทุน 
ของต่างประเทศ 

    < 10% 

 
 

10 – 50% 
 
 
  >  50% 

ร้อยละ 

  สํานักงาน      สํานักงานใหญ่     สํานักงานสาขา        อื่น ๆ 
  แห่งเดียว              
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ลูกจ้าง

ตาราง ก  จํานวนและร้อยละของคนทํางาน1/และลูกจ้าง 
   จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ 
 

ขนาดของ คนทํางาน ลูกจ้าง 

สถานประกอบการ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

รวม 2,412,926 100.0 2,052,526 100.0 

1-15 คน 824,419 34.2 493,424 24.0 

16-25 คน 155,407 6.4 146,708 7.1 

26-30 คน 66,660 2.8 64,766 3.2 

31-50 คน 168,364 7.0 162,123 7.9 

51-200 คน 408,799 16.9 401,227 19.6 

มากกว่า 200 คน 789,277 32.7 784,278 38.2 

 

 

 เมื่อ พิจารณาจํานวนคนทํางาน        
ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบว่า คนทํางาน         
ซึ่งปฎิบัติงานในสถานประกอบการท่ีประกอบ
กิจกรรมการผลิตมีจํานวน 772,264 คน หรือ           
ร้อยละ 32.0 รองลงมาปฏิบั ติงานในสถาน -
ประกอบการที่ดําเนินกิจกรรมการขายปลีก จํานวน
319,203 คน (ร้อยละ 13.2) ส่วนคนทํางานใน
สถานประกอบการที่ประกอบกิจกรรมการขายส่ง         
มีจํานวน 299,114 คน (ร้อยละ 12.4) และ
กิจกรรมที่พักแรม บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
จํานวน 213,292 คน (ร้อยละ 8.8)  นอกจากน้ัน
เป็นคนทํางานในสถานประกอบการที ่ประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ อื ่น  ๆ  นอกเหนือจาก          
ที่กล่าวข้างต้น ในแต่ละกิจกรรมมีคนทํางาน
ไม่เกินร้อยละ 6.0 ของจํานวนคนทํางานทั้งสิ้น 
 อน่ึงเมื่อพิจารณาเฉพาะจํานวน
ลูกจ้าง พบว่า ส่วนใหญ่ทํางานอยู่ในกิจกรรมการผลิต 
การขายส่ง และการขายปลีก กล่าวคือ เป็นลูกจ้าง 

รองลงมาเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในกิจกรรมการขายส่ง 
และการขายปลีก จํานวนประมาณ 274,036 คน 
(ร้อยละ 13.4) และ 207,968 คน (ร้อยละ 10.1) 
ตามลําดับ สําหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสถาน-
ประกอบการที่ประกอบกิจกรรมที่พักแรม บริการ
อาหารและเครื่องด่ืม มีจํานวนประมาณ 164,016 คน 
(ร้อยละ 8.0) และกิจกรรมเกี่ยวกับการให้เช่า บริการ
ท่องเที่ยว และการบริการสนับสนุนอ่ืน ๆ มีจํานวน    
133,950 คน (ร้อยละ 6.5) ส่วนลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการท่ีประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กล่าว ในแต่ละ
กิจกรรม มีไม่เกินร้อยละ 5.0 ของจํานวนลูกจ้าง
ทั้งสิ้น 

แผนภูมิ 6 จํานวนคนทํางาน1/และลูกจ้าง จําแนกตาม 
              กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ประกอบกิจกรรม 
การผลิต จํานวน 716,619 คน หรือร้อยละ 34.9 
 

              คนทํางาน  1/ หมายถึง เจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนท่ีทํางานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 
                          เงินเดือน และรวมลูกจ้างท่ีทํางานในสถานประกอบการ 
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                คนทํางาน  1/หมายถึง เจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนท่ีทํางานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 
                             เงินเดือน และรวมลูกจ้างท่ีทํางานในสถานประกอบการ 

จํานวน (คน) 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

1   การผลิต 
2   การขายปลีก 
3   การขายส่ง  
4   ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องด่ืม 
5   การให้เช่า บริการท่องเทีย่ว  และการบริการสนับสนุนอื่น ๆ 
6   การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 
7   กิจกรรมอสังหารมิทรัพย ์
8   การก่อสร้าง 
9   ข้อมูลข่าวสาร คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร   
10 กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค  
11 การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินคา้ 
12 อื่น ๆ ได้แก่ ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ กิจกรรมบริการอื่น ๆ 
     การจัดการและการบําบัดนํ้าเสีย ของเสยีและสิ่งปฏิกูล และกิจกรรมด้าน 
     โรงพยาบาลเอกชน 

 


