
 

 

 

 

 

 

 
    

      

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

ภาพที ่1 จำนวนสถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร 
             

ภาพที่ 2 ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ 
จำแนกตามหมวดย่อยธุรกิจ 

 

จำนวนสถานประกอบการ  
 

     จากการสุ ่มตัวอย่างและ
ประมาณค่าทางสถ ิต ิ พบว่า    
มีจำนวนสถานประกอบการธุรกิจ
ทางการค้าและธุรกิจทางการ
บร ิการในกร ุง เทพมหานคร 
จำนวนทั้งสิ้น 3.1 แสนแห่ง  

สรุปข้อมูลเบื้องต้น 
     การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2563 กรุงเทพมหานคร 

            สำนักงานสถิต ิแห ่งชาต ิ ได ้จ ัดทำการสำรวจธ ุรกิจ       
ทางการค้าและธุรกิจทางการบริการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุก 2 ปี 
โดยมีว ัตถุประสงค์เพื ่อเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินกิจการของ   
สถานประกอบการธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ ได้แก่ 
จำนวนประเภทธุรกิจ ขนาดของสถานประกอบการ คนทำงาน 
ลูกจ้าง ค่าตอบแทนแรงงาน รายรับและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
เป็นต้น สำหรับให้ภาครัฐใช้ในการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของ
ประเทศและภาคเอกชนใช้ประกอบการวางแผนการลงทุน 
          การสำรวจนี้ คุ้มรวมคือ สถานประกอบการธุรกิจ
ที่มีคนทำงาน 1 คนขึ้นไปในกรุงเทพมหานครที่ดำเนินธุรกิจตาม
การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (Thailand 
Standard Industrial Classification : TSIC-2009) ได้แก่ การขายส่ง 
การขายปลีก ที่พักแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ข้อมูล
ข่าวสารและการสื่อสาร กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมทาง
วิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค กิจกรรมการบริหารและการบริการ
สนับสนุน ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ และกิจกรรมการบริการ
อื่น ๆ 

 ในการสำรวจปี 2563 มีสถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร 
ที ่ตกเป็นตัวอย่างทั ้งสิ ้น 11,206 แห่ง ข้อมูลที ่นำเสนอเป็นผล     
การดำเนินงานในรอบปี 2562 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562) 
ของสถานประกอบการธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ 
ที่ตั้งอยู่ กรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี ้

 
 

      เมื ่อพิจารณาสถานประกอบการตามหมวดย่อย
ธุรกิจ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 34.7 ประกอบธุรกิจ   
การขายปล ีก (ยกเว ้นยานยนต์และจ ักรยานยนต์ ) 
รองลงมาประกอบธุรกิจที่พักแรม การบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม มีร้อยละ 18.2 ธุรกิจกิจกรรมการบริการอื่น ๆ 
และกิจกรรมอสังหาร ิมทร ัพย์  ร ้อยละ 13.2 และ      
ร้อยละ 11.5 ตามลำดับ สำหรับสถานประกอบการ    
ที่ประกอบธุรกิจการขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และ
จักรยานยนต์) และการขายส่ง และการขายปลีก  
การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ ร้อยละ 9.3 และ
ร้อยละ 6.4 ตามลำดับ ที่เหลือเป็นธุรกิจนอกเหนือจาก 
ที่กล่าวข้างต้น แต่ละหมวดมีสัดส่วนต่ำกว่าร้อยละ 3.0  
ของจำนวนสถานประกอบการธุรกิจฯ ทั้งสิ้น  
 

การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ (45) 

การขายส่ง (ยกเวน้ยานยนต์และจักรยานยนต์) (46) 

การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) (47) 

ที่พักแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56) 

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68) 

กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค (69-74) 

กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน (77-82) 

ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ (90, 92-93) 

กิจกรรมการบริการอื่น ๆ (95-96) 

ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (59-60,62-63) 

34.7% 

18.2% 

13.2% 

11.5% 

9.3% 

6.4% 

0.5% 
3.1 แสนแห่ง  

กรุงเทพมหานคร 
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      ขนาดของสถานประกอบการธุรกิจฯ เมื่อวัดด้วย
จำนวนคนทำงาน พบว่า เป็นสถานประกอบการที ่มี
คนทำงาน 1-15 คน จำนวน 2.9 แสนแห่ง หรือ ร้อยละ 
95.8 ส่วนสถานประกอบการที่มีคนทำงาน 16 คนขึ ้นไป     
มีจำนวน 13.0 พันแห่ง หรือร้อยละ 4.2 

 

ภาพที่ 3 จำนวนและร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจ
ฯ 

x 

ขนาดของสถานประกอบการ 

          จำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ  
          (จำนวนคนทำงาน)     
 

รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมายและ
รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ 

      สถานประกอบการธุรกิจฯ ในกรุงเทพมหานคร      
ส่วนใหญ่ร้อยละ 91.7 มีรูปแบบเป็นสำนักงานแห่งเดียว 
ไม ่ม ีสำนักงานใหญ่หร ือสาขาอยู ่ท ี ่ ใด  ที ่ เหล ือเป็น
สำนักงานสาขา และสำนักงานใหญ่ร้อยละ 4.9 และ  
ร้อยละ 3.4 ตามลำดับ 

ระยะเวลาในการดำเนินกิจการ 

 

 

       สถานประกอบการธุรกิจฯ ส่วนใหญ่ร ้อยละ 
39.8 ดำเนินกิจการ 10-19 ปี รองลงมาเป็นสถาน-
ประกอบการที่ดำเนินกิจการ 5-9 ปี และ 20-29 ปี 
มีสัดส่วนร้อยละ 22.4 และ ร้อยละ 15.8 ตามลำดับ 
สำหรับสถานประกอบการที่ดำเนินกิจการน้อยกว่า     
5 ปี และตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป มีร้อยละ 12.7 และร้อยละ 
9.3 ตามลำดับ  

     เมื่อพิจารณาสถานประกอบการที่มีคนทำงาน 16 คนขึ้นไป 
ในจำนวนนี้เป็นสถานประกอบการที่มีคนทำงาน 16-25 คน 
มีร้อยละ 46.8 สถานประกอบการที่มีคนทำงาน 31-50 คน  
51-200 คน และ 26-30 คน มีร้อยละ 20.6 ร้อยละ 
18.4 และร้อยละ 11.0 ตามลำดับ ส่วนสถานประกอบการ
ที่มีคนทำงานมากกว่า 200 คน มีเพียงร้อยละ 3.2 
 

มากกว่า 
  200 คน 

  51 - 200 คน 

    31 - 50 คน 

    16 - 25 คน 
95.8% 

   26 - 30 คน 

3.2%

18.4%

20.6%

11.0%

46.8%

3.1 
แสนแห่ง 

1-15 คน 

ภาพที ่ 4 ร ้อยละของสถานประกอบการธุรก ิจฯ  
จำแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย 

 

ภาพที ่ 5 ร ้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ 
จำแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ 

 

4.2% 

      สถานประกอบการธุรกิจฯ ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.5 
มีรูปแบบการจัดตั ้งตามกฎหมายเป็นส่วนบุคคล หรือ        
ห้างหุ้นส่วนที่ไม่เป็นนิติบุคคล สำหรับสถานประกอบการ   
ที่มีรูปแบบเป็นบริษัทจำกัด บริษัทจำกัด (มหาชน) และ     
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัดร้อยละ 
24.0 และร้อยละ 2.7 ตามลำดับ ที่เหลือร้อยละ 0.8  
เป็นสถานประกอบการในรูปแบบอื่น ๆ เช่น ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ มูลนิธิ และสมาคม เป็นต้น 
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หมวดย่อยธุรกิจ 
คนทำงาน         

(รวมลูกจ้าง) 
ลูกจ้าง 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
รวม 1,772.1 100.0 1,428.1 100.0 

การขายส่ง และการขายปลีก 
การซ ่ อมยานยนต ์ และ
จักรยานยนต ์

131.9 7.4 113.1 8.0 

การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์
และจักรยานยนต์) 

329.3 18.6 307.6 21.5 

การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์
และจักรยานยนต์) 

375.4 21.2 237.1 16.6 

ที่พักแรม การบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม 

355.2 20.1 280.3 19.6 

ข ้อม ูลข ่ าวสารและการ
สื่อสาร 

32.5 1.8 31.8 2.2 

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 147.8 8.3 116.0 8.1 
กิจกรรมทางวิชาชีพ 
วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 

86.4 4.9 81.3 5.7 

กิจกรรมการบริหารและ
การบริการสนับสนุน 

172.6 9.7 166.8 11.7 

ศ ิลปะความบ ันเท ิงและ
นันทนาการ 

17.3 1.0 15.6 1.1 

กิจกรรมการบริการอื่น ๆ 123.7 7.0 78.5 5.5 

ภาพที ่ 6 ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ 
  จำแนกตามระยะเวลาในการดำเนินกิจการ 

ทุนจดทะเบียน 

ภาพที่ 7 ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจฯ 
จำแนกตามทุนจดทะเบียน 

 

22.1% 

ไม่ม ี

มี 

ทุนจดทะเบียน 
< 10 ล้าน
บาท 

≥ 10 ล้าน
บาท 

20.8% 79.2% 

77.9% 

        สถานประกอบการธุรกิจฯ ในกรุงเทพมหานคร  
ที่มีทุนจดทะเบียนมีจำนวน 67.8 พันแห่ง หรือร้อยละ 22.1 
ของจำนวนสถานประกอบการธุรกิจฯ ทั้งสิ้น ในจำนวนนี้
ร้อยละ 79.2 มีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 10 ล้านบาท 
และที่มีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปเพียง 
ร้อยละ 20.8 

การร่วมลงทุนหรือถือหุ ้นจาก
ต่างประเทศ 

ภาพท ี ่  8 ร ้อยละของสถานประกอบการธ ุรก ิจฯ         
จำแนกตามการมี ต่างประเทศร่วมลงทุน 
หรือถือหุ้น 

 

        สถานประกอบการธุรกิจฯ ส่วนใหญ่ร้อยละ 98.3 
ไม่มีการร่วมลงทุนจากต่างประเทศ ส่วนที่ต่างประเทศร่วม
ลงทุนหรือถือหุ้นในกิจการมีเพียงร้อยละ 1.7       
 

จำนวนคนทำงาน 
 

ตารางที ่ 1 จำนวนคนทำงาน (รวมลูกจ้าง) และ
ลูกจ้างในสถานประกอบการธุรกิจฯ 
จำแนกตามหมวดย่อยธุรกิจ 

 

คนทำงาน หมายถึง เจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนที่ทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
เงินเดือนและรวมลูกจ้างที่ทำงานสถานประกอบการ 

        เมื ่อพิจารณาการจ้างงานตามหมวดย่อยธุรกิจ 
พบว่า มีลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในธุรกิจการขายส่ง (ยกเว้น
ยานยนต์และจักรยานยนต์) มากที่สุด 3.1 แสนคน หรือ    
ร้อยละ 21.5 รองลงมา คือ ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในธุรกิจ  
ที่พักแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การขายปลีก 
(ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) และกิจกรรมการบริหาร
และการบริการสนับสนุน ร้อยละ 19.6 ร้อยละ 16.6 และ 
ร้อยละ 11.7 ตามลำดับ สำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในธุรกิจ 
นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นไม่เกินร้อยละ 9.0     

10-19 ปี 

5-9 ปี 

น้อยกว่า 5 ปี 

20-29 ปี 

ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป 

39.8% 

22.4% 

15.8% 

12.7% 

9.3% 

หน่วย : พันคน 
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จำนวนวัน และชั่วโมงการทำงานของลูกจ้าง 
 

ภาพที่ 9 ร ้อยละของสถานประกอบการธ ุรก ิจฯ     
จำแนกตามจำนวนวันทำงาน และชั ่วโมง   
การทำงานของลูกจ้าง 

 

 

 
 

จำนวนวันทำงาน/สัปดาห ์
 

จำนวนชั่วโมงทำงานเฉลี่ย/วนั 
 

        สถานประกอบการธุรกิจฯ ในกรุงเทพมหานครที่มี
การจ ้างงานหรือล ูกจ ้างในสถานประกอบการมีจำนวน       
1.8 แสนแห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 58.9 ของสถานประกอบการ
ธุรกิจฯ ทั้งสิ้น เมื่อพิจารณาจำนวนวันทำงานต่อสัปดาห์ของ
ลูกจ้าง พบว่า สถานประกอบการที่มีลูกจ้างปฏิบัติงาน 5-6 
วันต่อสัปดาห์ร้อยละ 78.0 ที่ปฏิบัติงาน 7 วันต่อสัปดาห์
ร้อยละ 21.6 ที่เหลือร้อยละ 0.4 ปฏิบัติงาน น้อยกว่า 5 วัน
ต่อสัปดาห์ 
        เมื่อพิจารณาจำนวนชั่วโมงทำงานเฉลี่ยต่อวันของ
ลูกจ้าง พบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 94.2      
มีล ูกจ ้างปฏิบ ัต ิงานเฉลี ่ย 8-10 ช ั ่วโมงต่อว ัน สถาน-
ประกอบการที่ลูกจ้างปฏิบัติงานมากกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน
ร ้อยละ 3.4 ที ่ เหลือร ้อยละ 2.4 ปฏิบ ัต ิงานน้อยกว่า         
8 ชั่วโมงต่อวัน 

 

ค่าตอบแทนแรงงาน 
         ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการธุรกิจฯ 

ได้รับค่าตอบแทนแรงงานรวมทั้งสิ้น 343.3 พันล้านบาท    
หรือโดยเฉลี ่ย 240.4 พันบาท ต่อคนต่อปี โดยลูกจ้าง             
ที่ปฏิบัติงานในธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 
ได ้ร ับค ่าตอบแทนแรงงานเฉล ี ่ย  ต ่อคนต ่อป ีส ูงสุด         
คือ 382.3 พันบาท รองลงมาคือ ลูกจ้างที ่ปฏิบัติงาน       
ในธ ุรก ิจกิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค      
และธุรกิจการขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) ได้รับ
ค่าตอบแทนเฉลี่ย ต่อคนต่อปี คือ 332.4 พันบาท และ 288.1  
พันบาท ตามลำดับ สำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในธุรกิจศิลปะ
ความบันเทิงและนันทนาการ ได้รับค่าตอบแทนเฉลี่ย ต่อคน
ต่อปีต่ำสุด คือ 164.4 พันบาท 
 
ภาพที่ 10 ค่าตอบแทนแรงงานของสถานประกอบการธุรกิจฯ 

และค่าตอบแทนแรงงานเฉลี ่ยต่อคนต่อปี      
จำแนกตามหมวดย่อยธุรกิจ 

 
 

หมวดย่อย 
 

ค่าตอบแทนแรงงานเฉลี่ย 
หน่วย : พันบาท/คน/ปี 

ค่าตอบแทนแรงงาน 
หน่วย : ล้านบาท 

1- การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) 
2- ที่พักแรม การบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 
3- การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 

 4- การขายส่ง (ยกเว้นยานยนตแ์ละจกัรยานยนต์) 
5- กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 
6- กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 

 7- กิจกรรมการบริการอ่ืน ๆ 
8- ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ 
9- กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 
10- ข้อมูลข่าวสารและการส่ือสาร 
11-  

 

343,326.2

51,863.8

58,262.9

26,319.0

88,610.3

36,129.1

26,792.0

13,573.4

2,562.1

27,037.6

12,176.0

รวม

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

240.4

218.8

207.9

232.6

288.1

216.6

231.1

173.0

164.4

332.4

382.3
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รูปแบบการจัดตั้ง        
ตามกฎหมาย 

รายรับจากการ
ดำเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายขั้น
กลาง 

มูลค่าเพิ่ม 

รวม 6,942.9 5,846.8 1,096.1 
ส่วนบุคคล 355.7 214.6 141.1 

บริษัทจำกัด บริษัทจำกัด 
(มหาชน) ห ้างห ุ ้ นส ่วน
สาม ัญน ิต ิบ ุคคล ห ้ าง
หุ้นส่วนจำกัด 

6,570.5 5,623.4 947.1 

อื ่น ๆ  เช่น ส ่วนราชการ 
ร ัฐว ิสาหก ิจ สหกรณ์ 
มูลนิธิ เป็นต้น 

16.7 8.8 7.9 

รายรับจากการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายขั้นกลาง  
และมูลค่าเพิ่ม 

 

ตารางที่ 2 รายรับจากการดำเนินงานค่าใช้จ่ายขั้นกลาง
และมูลค่าเพิ่ม จำแนกตามรูปแบบการจัดตั้ง
ตามกฎหมาย 

      

               
 

    เมื่อพิจารณาผลการดำเนินกิจการของสถานประกอบการ
ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ในปี 2562 สถานประกอบการธุรกิจฯ มีรายรับจาก      
การดำเน ินงานรวม 6,942.9 พ ันล ้านบาท ค ่าใช ้จ ่าย          
ขั้นกลางรวม 5,846.8 พันล้านบาท และมูลค่าเพิ่มรวม 1,096.1            
พันล้านบาท และเม ื ่อพ ิจารณาตามรูปแบบการจัดตั้ง    
ตามกฎหมาย พบว่า การจัดตั้งตามหมายในรูปแบบบริษัท
จำกัด บริษัทจำกัด (มหาชน) และห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล      
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีรายได้จากการดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย    
ขั ้นกลาง และมูลค่าเพิ ่มสูงที ่สุด คือ 6,570.5 พันล้านบาท 
5,623.4 พันล้านบาท และ 947.1 พันล้านบาท ตามลำดับ  
 

หน่วย : พันล้านบาท 


