
 
 
 

ในปัจจุบันโครงสร้างการดําเนินธุรกิจทาง
การค้า ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรม        
การผลิตเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีธุรกิจท้ัง
ทางด้านการค้า การบริการ และอุตสาหกรรม        
การผลิตใหม่ๆ เ กิด ข้ึน รวมท้ังการประกอบ
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน ก็มีบทบาทสําคัญต่อการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเพ่ิมข้ึน ดังนั้น
ข้อมูลสถิติและสารสนเทศโครงสร้างพ้ืนฐาน
เ ก่ี ย ว กับก ารปร ะกอบธุ ร กิ จ ดั ง กล่ า ว  จึ ง มี
ความสําคัญและจําเป็นสําหรับภาครัฐ และเอกชน
ใช้ในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท้ังในระดับประเทศ 
และระดับจังหวัด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน    
ในเวทีการค้าโลก สํานักงานสถิติแห่งชาติและ
หน่วยงานหลักด้านเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวง
พาณิชย์ เห็นควรให้มีการจัดทําสํามะโนอุตสาหกรรม
ทุก 5 ปี เพ่ือให้ประเทศมีข้อมูลสถิติพ้ืนฐานท่ี
สําคัญ ซ่ึงทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนพัฒนาประเทศร่วมกัน  

สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทําสํามะโน
ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ มาแล้ว         
3 ครั้ง ในปี 2509 2531 และ 2545 และจัดทํา     
สํามะโนอุตสาหกรรม มาแล้ว 3 ครั้งเช่นกัน ในปี 
2507 2540 และ 2550 สําหรับในปี 2555 
ครบรอบ 10 ปี การทําสํามะโนธุรกิจทางการค้า
และธุรกิจทางการบริการ และครบรอบ 5 ปี การ
ทําสํามะโนอุตสาหกรรม สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
จึงได้บูรณาการการจัดทําสํามะโนดังกล่าวไป 
พร้อมกันภายใต้ชื่อ “โครงการสํามะโนธุรกิจและ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555” 

ใ น ก า ร จั ด ทํ า สํ า ม ะ โ น ธุ ร กิ จ แ ล ะ
อุตสาหกรรมครั้งนี้  ได้ดําเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็น 2 ข้ันตอน คือ ข้ันการนับจดเป็นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของสถานประกอบการ 
และข้ันการแจงนับ ซ่ึงเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
รายละเอียดของสถานประกอบการเฉพาะท่ี
ประกอบธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ 
และอุตสาหกรรมการผลิต 

สําหรับสรุปข้อมูลเบ้ืองต้นฉบับนี้ เ ป็น   
ผลการเ ก็บรวบรวมข้อมูล พ้ืนฐานของสถาน
ประกอบการทุกแห่งท่ีต้ังอยู่ในเขตปริมณฑล และ
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตามการจัด
ประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 
(Thailand Standard Classification : TSIC-2009) 
ได้แก่ ธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ    
การผลิต การก่อสร้าง การขนส่งทางบกสถานท่ี
เก็บสินค้า กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการ
สื่อสาร และกิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน โดย
ได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือน 
มี.ค. – มิ.ย. 54 สรุปดังนี้ 

 
1. จํานวนสถานประกอบการ 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของ
สถานประกอบการ พบว่า มีจํานวน 176,203 แห่ง 
โดยเป็นสถานประกอบการท่ีดําเนินธุรกิจการขาย
ปลีก ประมาณร้อยละ 32.6 รองลงมาเป็นสถาน
ประกอบการท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกับการผลิต 
ประมาณร้อยละ 14.0 สถานประกอบการธุรกิจ
เก่ียวกับท่ีพักแรม บริการอาหารและเครื่องด่ืม
ประมาณร้อยละ 12.7 กิจกรรมบริการ อ่ืนๆ 
ป ร ะ ม า ณ ร้ อ ย ล ะ  1 2 . 3  แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม
อสังหาริมทรัพย์ ประมาณร้อยละ 9.9 ในขณะท่ี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ นอกจากท่ีกล่าวข้างต้น
แต่ละประเภทมีสัดส่วนตํ่ากว่าร้อยละ 9.0 ของ
จํานวนสถานประกอบการท้ังสิ้น 

สรุปผลข้อมูลเบื้องต้น 
สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 : ปริมณฑล 

(การนับจด : การเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน) 
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แผนภูมิ ก ร้อยละของสถานประกอบการ จําแนกตาม 
               กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       การขายปลีก 
       การผลิต 
       ท่ีพักแรม บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
       กิจกรรมบริการอื่นๆ 
       กิจกรรมอสังหาริมทรัพย ์
       การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 
       และจักรยานยนต์ 
       การขายส่ง 
       การให้เช่าบริการท่องเท่ียว และการบริการสนันสนุนอื่นๆ 
       อื่นๆ ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร   
       กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค ศิลปะ  
       ความบันเทิงและนันทนาการ การจัดการและการบําบัดนํ้าเสีย  
        ของเสียและส่ิงปฏิกูล การก่อสร้าง การขนส่งทางบก สถานท่ี 
       เก็บสินค้า และกิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน 
 

2. ขนาดของสถานประกอบการ 
 ขนาดของสถานประกอบการ เม่ือวัดด้วย
จํานวนคนทํางาน พบว่า มีประมาณ 164,752 
แห่ง หรือ ร้อยละ 93.5 เป็นสถานประกอบการท่ีมี
คนทํางาน 1-15 คน สําหรับสถานประกอบการท่ีมี
คนทํางานต้ังแต่ 16 คนข้ึนไป มีประมาณร้อยละ 
6 .5  ในจํ านวนนี้ เ ป็นสถานประกอบการ ท่ี มี
คนทํางาน 16-25 คน มีประมาณ 3,521 แห่ง 
สถานประกอบการท่ีมีคนทํางาน 51-200 คน และ 
31-50 คน มีประมาณ 3,203 และ 2,380 แห่ง 
ตามลําดับ ส่วนสถานประกอบการท่ีมีคนทํางาน
มากกว่า 200 คน มีประมาณ 1,242 แห่ง และท่ีมี
คนทํางาน 26-30 คน มีประมาณ 1,105 แห่ง 
 

แผนภูมิ ข จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตาม 
             ขนาดของสถานประกอบการ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      1 – 15 คน  

16 คนขึ้นไป  
 

3. รูปแบบการจัดตั้งตามกฏหมาย 
 ส่วนใหญ่หรือประมาณร้อยละ 85.8 มี
การจัด ต้ังรูปแบบเป็นส่วนบุคคล ส่วนสถาน
ประกอบการท่ีมีรูปแบบการจัดต้ังเป็นบริษัทจํากัด 
บริษัทจํากัด (มหาชน) ประมาณร้อยละ 11.5 และ
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
ประมาณร้อยละ 2.6 สําหรับสถานประกอบการท่ี
มีรูปแบบการจัดต้ัง อ่ืนๆ ได้แก่ ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ มูลนิธิ  สมาคม เป็นต้น 
ประมาณร้อยละ 0.1 
  
แผนภูมิ ค ร้อยละของสถานประกอบการ จําแนกตาม 
             รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 

      ส่วนบุคคล 
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ห้างหุ้นสามัญนิติบุคคล 
บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) 
อื่นๆ 

85.8%

11.5%

0.1%

2.6%

5.5%

4.0%

14.0%

32.6%

7.2%

12.3%

9.9%

1.8%

12.7%

176,203 
แห่ง 

93.5% 

6.5% 

2,380

3,203

1,242
1,105

3,521

0

500

1,00 0

1,50 0

2,00 0

2,50 0

3,00 0

3,50 0

4,00 0

16 -25  คน 26-30 คน 31-50  คน 5 0-20 0 คน > 2 00 คน

จํานวน (คน) 

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

ขนาดของสถานประกอบการ 

176,203 
แห่ง 

176,203 
แห่ง 
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สํานกังานแห่งเดียว สํานกังานสาขา

4. รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ 
 สถานประกอบการในเขตปริมณฑล พบว่า 
ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 97.0 เป็นสํานักงานแห่งเดียว 
นอกจากนั้น มีรูปแบบการจัดต้ังเป็นสํานักงานสาขา 
มีประมาณร้อยละ 2.5 สํานักงานใหญ่ ร้อยละ 0.4 
และมีรูปแบบการจัดต้ังอ่ืนๆ อีกประมาณร้อยละ 0.1 
 
แผนภูมิ ง ร้อยละของสถานประกอบการ จําแนกตาม 
            รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
5. การมีต่างประเทศร่วมลงทุนหรือถือหุ้น 
 ส ถ า น ป ระ ก อ บ ก า ร ท่ี ต้ั ง อยู่ ใ น เ ข ต
ปริมณฑล ท่ีมีรูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมายเป็น
บริษัทจํากัดหรือบริษัทจํากัด (มหาชน) ซ่ึงมีจํานวน 
20,222 แห่งนั้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 97.1 ไม่มีการ
ลงทุนจากต่างประเทศ ส่วนท่ีมีต่างประเทศร่วม
ลงทุนหรือถือหุ้น มีเพียงร้อยละ 2.9 ซ่ึงในกลุ่มนี้ 
ประมาณร้ อยละ 56 .3  เ ป็นการลง ทุนจาก
ต่างประเทศ 10-50% ส่วนสถานประกอบการท่ีมี
การลงทุนจากต่างประเทศมากกว่า  50% มี
ประมาณร้อยละ 25.3 และร้อยละ 18.4 มีการ
ลงทุนจากต่างประเทศน้อยกว่า 10% 
  

แผนภูมิ จ ร้อยละของสถานประกอบการท่ีเป็นบริษัทจํากัด/ 
              บริษัทจํากัด (มหาชน) จําแนกตามสัดส่วนการมี 
             ต่างประเทศร่วมลงทุนหรือถือหุ้น 

 
 
 
 
 
 
 
                           
6. คนทํางานและลูกจ้าง 
 สําหรับจํานวนคนทํางานซ่ึงหมายถึง
เจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนท่ีทํางานโดยไม่ได้รับ
ค่าจ้าง เงินเดือน และรวมลูกจ้างท่ีทํางานในสถาน
ประกอบการในเขตปริมณฑล มีจํานวนท้ังสิ้น
ประมาณ 1.7 ล้านคน ในจํานวนนี้ เป็นลูกจ้าง
ประมาณ 1.5 ล้านคน  
 โดยลูกจ้างประมาณ 738,732 คน หรือ
ร้อยละ 50.0 เป็นลูกจ้างท่ีปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการท่ี มีคนทํางานมากกว่า 200 คน 
รองลงมา เ ป็นลู กจ้ า ง ท่ีปฏิ บั ติ ง าน ในสถาน
ประกอบการท่ีมีคนทํางาน 51-200 คน และ 1-15 คน 
มีประมาณร้อยละ 22.3 และ 14.2 ตามลําดับ 
ในขณะท่ีสถานประกอบการท่ีมีคนทํางาน 26-30 คน 
มีลูกจ้างปฏิบัติงานน้อยท่ีสุด ประมาณร้อยละ 2.2 
 

ตาราง ก จํานวนและร้อยละของคนทํางานและลูกจ้าง 
            จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ 
 

ขนาดของ คนทํางาน1/ ลูกจ้าง 
สถานประกอบการ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

รวม 1,682,619 100.0 1,476,224 100.0 
1-15 คน 409,398 24.3 210,288 14.2 
16-25 คน 70,853 4.2 68,796 4.7 
26-30 คน 32,154 1.9 31,793 2.2 
31-50 คน 99,039 5.9 97,811 6.6 
51-200 คน 330,085 19.6 328,804 22.3 
มากกว่า 200 คน 741,090 44.1 738,732 50.0 

     สํานักงาน     สํานักงานใหญ่    สํานักงานสาขา           อื่นๆ 
      แห่งเดียว              

รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ 

ไม่มี
97.1% 

มี 
2.9% 

20,222 
แห่ง 

25.3

18.4

56.3
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< 10% 10-50% > 50%

1/ คนทํางาน หมายถึง เจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนที่ทํางานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 
                  เงินเดือน และรวมลูกจ้างทีท่ํางานในสถานประกอบการ 

การร่วมลงทุนฯ 
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 เม่ือพิจารณาคนทํางานตามกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ พบว่า ประมาณ 1.2 ล้านคน หรือร้อยละ 
69.1 ปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบการท่ีดําเนิน
ธุรกิจเก่ียวกับการผลิต รองลงมาปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการธุรกิจเก่ียวกับการขายปลีก
ประมาณ 143,592 คน หรือร้อยละ 8.5 และท่ีพักแรม 
บริการอาหารและเครื่องด่ืม จํานวน 68,360 คน 
หรือร้อยละ 4.1 ในขณะท่ีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
อ่ืนๆ มีคนทํางานในสัดส่วนตํ่ากว่าร้อยละ 4.0  

 นอกจากนั้น เม่ือพิจารณาการจ้างงาน
หรือลูกจ้างในกิจกรรมแต่ละประเภท พบว่า มี
ลูกจ้างท่ีปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีดําเนิน
ธุรกิจเก่ียวกับการผลิต จํานวน 1.1 ล้านคน หรือ
ร้อยละ 77.2 รองลงมาเป็นลูกจ้างในสถาน
ประกอบการธุรกิจเก่ียวกับการขายปลีก จํานวน 
72,406 คน หรือร้อยละ 4.9 และการขายส่ง 
จํานวน 50,711 คน หรือร้อยละ 3.4   

 

แผนภูมิ ฉ จํานวนคนทํางาน1/และลูกจ้าง จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

  

 1/ คนทํางาน หมายถึง เจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนท่ีทํางานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง เงินเดือน และรวมลูกจา้งท่ีทํางานในสถานประกอบการ 
 
 1. การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ 
 2. การขายส่ง 
  3. การขายปลีก 
 4. ท่ีพักแรม บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
  5. กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 
  6. การให้เช่า บริการท่องเท่ียว และการบริการสนับสนุนอื่นๆ 
  7. กิจกรรมบริการอื่นๆ 
   8. การผลิต 
  9. การก่อสร้าง 
            10. การขนส่งทางบก สถานท่ีเก็บสินค้า 
      11. อื่นๆ ได้แก่ ขอ้มูลข่าวสาร คอมพิวเตอร์ และการส่ือสาร กิจกรรมทางวชิาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค ศิลปะ ความ 
                 บันเทิง และนันทนาการ การจัดการและการบําบัดนํ้าเสียของเสียและส่ิงปฏิกูล และกจิกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน 
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กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

1,138,369 

จํานวน (คน) 
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จํานวน (คน) 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

     ลูกจ้าง 


