
 

ลบั  

 

การสํารวจธุรกจิทางการค้าและธุรกจิทางการบริการ พ.ศ. 2543 

  

  

 

เน่ืองจากรัฐบาลมีความจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มูลสถิติดา้นธุรกิจการคา้และบริการท่ีเช่ือถือได ้  

และครบถว้นในการวางแผนพฒันาประเทศ สาํนกังานสถิติแห่งชาติในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานหลกั      

ในการผลิตขอ้มูล จึงไดท้าํการสาํรวจธุรกิจทางการคา้และธุรกิจทางการบริการข้ึนเป็นประจาํทุกปี    

เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัจาํนวนคนทาํงาน ลูกจา้ง ค่าตอบแทนแรงงานและขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการ

จาํหน่ายสินคา้ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน และกาํหนดแนวทางในการพฒันา

ธุรกิจของประเทศ และสร้างระบบขอ้มูลสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้ทางเศรษฐกิจใหเ้ป็นเอกภาพ และ

ทนัการ ตลอดจนการวางแผนการลงทุนของภาคเอกชนต่อไป 

อาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญติัสถิติ พ.ศ. 2508 สาํนกังานสถิติแห่งชาติ จึงใคร่ขอความ  

ร่วมมือจากท่านในการสละเวลาตอบขอ้ถามท่ีเป็นขอ้มูลของการดาํเนินกิจการในรอบปี 2542 คือ ตั้งแต่ 

1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2542 และขอใหค้วามมัน่ใจวา่ขอ้ความหรือขอ้มูลท่ีบนัทึกในแบบขอ้ถามน้ี 

สํานักงานสถิติแห่งชาติจะเกบ็ไว้เป็นความลบัอย่างเคร่งครัด และจะไม่นําไปเปิดเผยเป็นรายกจิการ แต่

จะนําไปประมวลผลและเสนอผลเป็นยอดรวมระดับประเทศเท่าน้ัน สาํนกังานสถิติแห่งชาติขอแสดง

ความขอบคุณในความร่วมมือของท่านดว้ยดีมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 

 

สํานักงานสถิติแห่งชาต ิ

  สํานักนายกรัฐมนตรี 

 

 

 

ช่ือพนักงานสัมภาษณ์ …………………………………………………………... 

ทีอ่ยู่ ………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………… 

หมายเลขโทรศัพท์ ………………………………………………………………. 
 



พระราชบัญญตัิสถิติ 

พ.ศ. 2508 

 

มาตรา 21 

บรรดาขอ้ความหรือตวัเลขเฉพาะบุคคล หรือเฉพาะรายท่ีไดก้รอกในใบแบบหรือใบกาํหนด

ขอ้ถามนั้นตอ้งถือเป็นความลบัโดยเคร่งครัด หา้มมิใหผู้ซ่ึ้งมีหนา้ท่ีปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ีเปิดเผย

ขอ้ความหรือตวัเลขนั้นแก่บุคคลใด ๆ ซ่ึงไม่มีหนา้ท่ีปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี เวน้แต่เพื่อประโยชน์

แก่การสอบสวน หรือการพิจารณาคดีท่ีบุคคลนั้นตอ้งหาวา่กระทาํความผดิต่อพระราชบญัญติัน้ี 
 

มาตรา 22 

ผูใ้ดไม่กรอกรายการในใบแบบหรือใบกาํหนดขอ้ถาม ตามวธีิการท่ีเลขาธิการสถิติแห่งชาติ

กาํหนดตามมาตรา 16(1) หรือไม่ส่งคืนใบแบบหรือใบกาํหนดขอ้ถามท่ีไดก้รอกรายการแลว้แก่พนกังาน

เจา้หนา้ท่ี พนกังาน หรือหน่วยสถิติ ภายในระยะเวลาท่ีเลขาธิการสถิติแห่งชาติกาํหนด ตามมาตรา 16(3) 

หรือไม่ใหค้วามสะดวกแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือพนกังาน ซ่ึงปฏิบติัการตามมาตรา 18 ตอ้งระวางโทษ

ปรับไม่เกินหา้ร้อยบาท 
 

มาตรา 23 

ผูใ้ดกรอกขอ้ความหรือตวัเลขในใบแบบหรือใบกาํหนดขอ้ถาม โดยรู้อยูว่า่เป็นเทจ็หรือ      

ช้ีแจงขอ้เทจ็จริง หรือตอบขอ้ถามอนัเป็นเทจ็แก่พนกังานเจา้หนา้ท่ี หรือพนกังาน ซ่ึงปฏิบติัการตาม

มาตรา 18 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินหา้ร้อยบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
 

มาตรา 24 

ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 21 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท  

หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
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บันทึกเพิม่เตมิและข้อเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 
 

 

ช่ือผู้ให้ข้อมูล ………………………………………………………………………………………………………………………. 

ตําแหน่ง ……………………………………………………………………………………………………………………………... 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

ลงช่ือ ……………………………………………………  ตรวจแล้วลงช่ือ ………………………………………….. 

        (………………………………………………….)                       (...……….………………………………) 

พนักงานแจงนับ สถิตจิังหวดัหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย/หัวหน้างานปฏิบัตกิารสถิต ิ

   
 



  

ลบั การสํารวจธุรกจิทางการค้าและธุรกจิทางการบริการ พ.ศ. 2543 

 

บันทกึข้อมูลการดําเนินกจิการระหว่างวนัที ่1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2542 

หากรอบบัญชีเป็นระยะเวลาต่างจากทีก่าํหนดไว้โปรดระบุ ……………………………… 

สธ.43  
  

1. ช่ือสถานประกอบการ ………………………………………….……………….………….. ใช้ในสํานักงาน 

 สถานทีต่ั้ง        

 เลขท่ี …..……… ถนน …..…………………… ตรอก/ซอย ………………………….….. REG. 
1 

      
         

 ตาํบล/แขวง ……………………..…………. อาํเภอ/เขต …………….…...……………… CWT. 
2-3 

      
         

 จงัหวดั ………………………...………….… รหสัไปรษณีย ์…….……………………… AMP. 
4-5 

      
         

 โทรศพัท ์…………………………………… โทรสาร …………………………………… MUN. 
6 

      
         

 เขตการปกครอง (วงกลมรอบตวัเลข)        1   ในเขตเทศบาล           2   นอกเขตเทศบาล 
BUSS.R 

7-10 
      

         

2. ถ้าสถานประกอบการแห่งนีม้สีถานทีต่ิดต่อแยกต่างหากจากข้อ 1 
BUSS.L 

11-14 
      

         

 โปรดบันทกึรายละเอยีดสถานทีต่ิดต่อ SIZE.R 
15 

      
         

 เลขท่ี ………..… ถนน ……....……….….…… ตรอก/ซอย …….……...……...….…….. SIZE.L 
16 

      
         

 

ตาํบล/แขวง ……………………….……..… อาํเภอ/เขต …………….…….…..………… NO. 
17-20 

      
         

 

จงัหวดั ………………………...…………… รหสัไปรษณีย ์……….….………………… YR. 
21-22 

 4 3    
         

 

โทรศพัท ์…………………………………... โทรสาร ……………..….………………… ENU. 
23 

      
 

เขตการปกครอง (วงกลมรอบตวัเลข)       1   ในเขตเทศบาล           2   นอกเขตเทศบาล 
       

         

3. โปรดระบุชนิดของสินค้า และ/หรือ บริการ เรียงลาํดับจากสินค้าหรือบริการ การแจงนับสถานประกอบการแห่งนี ้
 

ทีม่มูีลค่าขายหรือรายรับจากมากไปน้อย ………………………………………………………. (วงกลมรอบตวัเลข) 

 ………………………………………………………………………………………………………………………... 1 แจงนบัได ้
 

(เช่น ขายปลกีและขายส่งวสัดุก่อสร้าง ขายปลกีผา้ทอเป็นผนื และเส้ือสาํเร็จรูป ขายปลกีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 2 ยา้ย/หาไม่พบ 

 และบริการซ่อมแซมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ขายปลกีรถยนตแ์ละบริการซ่อมรถ โรงแรม/เกสท์เฮ้าส์ หอพกั 3 เลิกกิจการ 

 ภัตตาคาร บาร์ ร้านอาหาร บริการจดัหางาน และบริการใหค้าํปรึกษาดา้นธุรกิจ เป็นตน้) 4 ร้ือถอน/ไฟไหม ้

 ถ้าประกอบธุรกจิมากกว่า 1 ประเภท  โปรดระบุประเภทธุรกจิทีใ่ห้รายรับสูงสุด……… 5 อ่ืน ๆ (ระบุ) ………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………….….  ……………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………….….   

ต้องการทราบรายละเอียดเพิม่เติมเกีย่วกบัการบันทกึแบบฯ ติดต่อสอบถามได้ที ่  
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ตอนที ่1  ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ 

ข้อ 1 รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย (วงกลมรอบตวัเลขเพียงขอ้เดียว) 
Rec.01 

Col.24-25 
A01 
26 

  

ส่วนบุคคล หรือหา้งหุน้ส่วนท่ีไม่เป็นนิติบุคคล …………………………………………………… 1 

หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ……………………………………………… 2 

บริษทัจาํกดั บริษทัมหาชนจาํกดั ……………………………………………………………... 3 

องคก์าร รัฐวิสาหกิจ ……………………………………………………………………………… 4 

สหกรณ์ …………………………………………………………………………………………. 5 

การจดัตั้งในรูปแบบอ่ืน ๆ (ระบุ) …………………………………………………………….. 6 

                                                                                         ถ้าวงกลม   -   ให้บันทกึข้อ 1.1    

 ข้อ 1.1 เลขทะเบียนนิติบุคคล (ท่ีไดจ้ดทะเบียนกบักรมทะเบียนการคา้ กระทรวงพาณิชย)์  
   

  A02 
27-41 

                 

   

  

ข้อ 2 รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกจิ (วงกลมรอบตวัเลขเพียงขอ้เดียว) 
 A03 

42 

สํานักงานแห่งเดียว …………………………………………………………………………………….. 1 
(ไม่มีสาขาและไม่เป็นสาขาของสถานประกอบการอืน)  

สํานักงานใหญ่ ………………………………………………………………………………………….. 2 
(เป็นเจา้ของหรือควบคุมกิจการของสถานประกอบการทีเป็นสาขา)  

สํานักงานสาขา …………………………………………………………………………………………. 3 
 (เป็นสาขาของสถานประกอบการอืนทีเป็นสาํนกังานใหญ่)  

ถา้วงกลม  ใหบ้นัทึก  

        ช่ือและทีต่ั้งของสํานักงานใหญ่  

 ช่ือสาํนกังานใหญ่ ……………..……………………………………………………………  

 สถานท่ีตั้ง ……………………………………………………………………….…………...  

 …………………………………………………………………………………………………  
    

ข้อ 3 สถานประกอบการดําเนินธุรกจิดังกล่าวข้างต้นมาเป็นเวลา …………………………………… 
A04 
43-44 

  
ปี 

(เศษของปีใหปั้ดข้ึนเป็นอีกหน่ึงปี) 

ในปี 2542 สถานประกอบการดาํเนินธุรกิจเป็นเวลา ……………………………………………….. A05 
45-46   เดือน 

ถา้ดาํเนินธุรกิจนอ้ยกวา่ 12 เดือน โปรดระบุเหตุผล …………………………………………….………………………….. 
  

ข้อ 4 สถานประกอบการมทุีนจดทะเบียนหรือไม่ (วงกลมรอบตวัเลขเพียงขอ้เดียว) 
A06 
47 

  

ไม่มี …………………… 1 มี ………………….… 2 ถา้วงกลม  ใหบ้นัทึก    
                   พนัลา้น              ลา้น                   พนั       (บาท) 

เงินทุนจดทะเบียน A07 
48-58 

           

              

ข้อ 5 สถานประกอบการแห่งนี้มต่ีางประเทศร่วมลงทุนหรือถือหุ้นหรือไม่ (วงกลมรอบตวัเลขเพียงขอ้เดียว) 
A08 
59 

 

ไม่มี …………………… 1 มี ………………….… 2 ถา้วงกลม  ใหบ้นัทึก    A09 
60 

 

ต่างประเทศทีม่าร่วมลงทุนมากทีสุ่ด คือประเทศ ……………………………………... 
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ตอนที ่2  คนทํางานและค่าตอบแทนแรงงาน 

ข้อ 6 โปรดบันทกึจาํนวนคนทาํงานเฉลีย่ของสถานประกอบการในปี 2542 สําหรับลูกจ้างให้นับ   

ทั้งลูกจ้างประจาํและลูกจ้างช่ัวคราว 

 ชาย  หญงิ 

1. คนทาํงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง เงินเดือน 
A10 
61-64     A13 

73-76     

2. ลูกจ้าง 
A11 
65-68     A14 

77-80     

รวม A12 
69-72     A15 

81-84     
            

 

คนทํางานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง เงนิเดือน 
    หมายถึง เจา้ของกิจการหรือหุ้นส่วนทีทาํงานให้สถานประกอบการโดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง เงินเดือน (ถา้ไดรั้บค่าจา้ง เงินเดือน ให้นบัเป็นลูกจา้ง) และ 

     ผูที้อาศยัอยูใ่นครัวเรือนของเจา้ของกิจการหรือหุ้นส่วน หรือบุคคลอืนทีทาํงานให้กบัสถานประกอบการอย่างน้อยสัปดาห์ละ 20 ชัวโมง โดยไม่ได ้
 รับค่าจา้ง เงินเดือนประจาํ (ถา้ไดรั้บค่าจา้งเงินเดือน ให้นบัเป็นลูกจา้ง) 

   ลูกจ้าง 
      หมายถึง ผูที้ทาํงานเกียวกบัการขายสินคา้หรือให้บริการ และดาํเนินกิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวขอ้งทั้งในและนอกสถานประกอบการโดยไดรั้บค่าตอบแทน 
      เป็นเงินเดือนหรือค่าจา้งประจาํ เช่น พนกังานขาย เสมียน พนกังานบญัชี รวมทั้งผูจ้ดัการและกรรมการบริหาร ซึงไดรั้บเงินเดือนประจาํ 
  

ข้อ 7 โปรดบันทกึค่าตอบแทนแรงงานทีจ่่ายให้ลูกจ้าง รวมทุกแผนกตลอดปี 2542 ตามรายการต่อไปนี ้
Rec.02 

Col.24-25 
             

 จํานวนเงิน 
 พนัลา้น          ลา้น              พนั       (บาท) 

1. ค่าจ้าง เงินเดือน B01 
26-35           

2. ค่าล่วงเวลา โบนัส  เงินรางวลัพเิศษ  เงินเพิม่ค่าครองชีพ  ค่านายหน้า B02 
36-45           

3. สวสัดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ B03 
46-55           

     ค่ารักษาพยาบาล B04 
56-64          

     อ่ืน ๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าเส้ือผา้/เคร่ืองแต่งกาย ฯลฯ B05 
65-73          

4. เงินทีส่ถานประกอบการจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพ่ือการประกนัสังคม B06 
74-82          

รวม (1 + 2 + 3 + 4) 
B07 
83-92           

            

 

   ค่าจ้าง  เงนิเดือน 
  หมายถึง เงินท่ีนายจา้งหรือสถานประกอบการจ่ายให้ลูกจา้ง (ก่อนหกัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 

 ในส่วนทีลูกจา้งตอ้งจ่าย ค่าประกนัชีวิต และรายจ่ายอืน ๆ ของลูกจา้ง) ตามขอ้ตกลง การจา้งแรงงานโดยอาจจ่ายตามเงือนไขของ 
 ระยะเวลา หรือจ่ายตามปริมาณงาน ทั้งน้ีไม่รวมค่าล่วงเวลา โบนสั เงินรางวลัพิเศษ เงินเพ่ิมช่วยค่าครองชีพ ค่านายหนา้ 
 สวสัดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอืน ๆ 

   สวสัดกิารและผลประโยชน์ตอบแทนอืน ๆ 
 หมายถึง ผลประโยชน์ตอบแทนแรงงานทีนายจา้ง หรือสถานประกอบการจ่ายหรือบริการให้แก่ลูกจา้ง ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนแรงงาน 

 ทีจ่ายเป็นส่ิงของหรือบริการ และสวสัดิการทีนายจา้งจดัหาหรือบริการลูกจา้ง เช่น อาหาร เครืองดืม บา้นพกัคนงาน ค่าเช่าบา้น 
 ค่าซ่อมแซมทีอยูอ่าศยั ค่ารักษาพยาบาล บริการดูแลบุตร พาหนะรับส่งมาทาํงาน บนัเทิงหรือสนัทนาการต่าง ๆ ทีจดัให้ลูกจา้ง 
 เป็นตน้ ทังนีไม่รวมเสือผ้าเครืองแบบทีใช้เฉพาะในการปฏิบัติงาน เช่น ชุดไทยทใีส่ปฏิบัติงาน ชุดคนปรุงอาหาร ซึงนับเป็น 
 ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ของสถานประกอบการ 

   เงนิทีสถานประกอบการจ่ายสมทบเพือการประกนัสังคม 
 หมายถึง เงินท่ีสถานประกอบการจ่ายสมทบเขา้กองทุนเพ่ือการประกนัสงัคมของทั้งรัฐบาลและเอกชน เพ่ือมิให้ลูกจา้งไดรั้บ 

 ความเดือดร้อนเมือตอ้งขาดรายไดไ้ปบางส่วนหรือทั้งหมด  อนัเนืองมาจากการเจบ็ป่วยหรือประสบอนัตรายทั้งในและนอกเวลา 
 ทาํงาน การคลอดบุตร ทุพพลภาพ การวา่งงาน ชราภาพ และเสียชีวิต เงินดงักล่าวไดแ้ก่ เงินสมทบกองทุนการประกนัสงัคม 
 กองทุนเงินทดแทน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เป็นตน้ 
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ตอนที ่3  ค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการ 

ข้อ 8 โปรดบันทกึค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการในปี 2542 ตามรายการดังต่อไปนี ้
Rec.03 

Col.24-25 

                   พนัลา้น              ลา้น                    พนั       (บาท) 

   1. ค่าซ้ือสินค้าเพ่ือการจําหน่ายและ/หรือให้บริการ 
C01 
26-36            

   2. ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

       1) ค่าไฟฟ้า C02 
37-46 

          

       2) ค่านํ้าประปา C03 
47-56 

          

       3) ค่านํ้ามนัเช้ือเพลิง C04 
57-66 

          

       4) ค่าไปรษณีย ์โทรเลข โทรศพัท ์โทรสาร ค่าบริการอินเตอร์เนท C05 
67-76 

          

       5) ค่าเคร่ืองเขียน แบบพิมพ ์หนงัสือพิมพ ์และวสัดุส้ินเปลือง C06 
77-86 

          

       6) ค่าทาํบญัชี ค่าปรึกษา ค่าทนายความ C07 
87-96 

          

       7) ค่าวจิยั วางแผนและพฒันา ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม C08 
97-106 

          

       8) ค่าโฆษณา C09 
107-116 

          

       9) ค่าเบ้ียประกนัภยั C10 
117-126 

          

  
Rec.04 

Col.24-25 

       10) ค่าขนส่งสินคา้ท่ีขาย C11 
26-35 

          

       11) ค่านายหนา้ C12 
36-45 

          

       12) ค่ารับรอง C13 
46-55 

          

       13) ค่าพาหนะท่ีใชเ้ฉพาะเพื่อกิจการ C14 
56-65 

          

       14) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต C15 
66-75 

          

       15) ค่าบาํรุงการกุศล C16 
76-85 

          

       16) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง ยานพาหนะ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ฯลฯ C17 
86-95 

          

       17) ค่าเช่าอาคาร อาคารพร้อมท่ีดิน ยานพาหนะ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ฯลฯ C18 
96-105 

          

       18) ค่าเช่าท่ีดิน C19 
106-115 

          

  Rec.05 
Col.24-25 

       19) ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนฯ C20 
26-35 

          

       20) ค่าดอกเบ้ียจ่าย C21 
36-45 

          

       21) หน้ีสูญ C22 
46-55 

          

       22) อ่ืน ๆ (ระบุ) …………………………………………….………… C23 
56-65 

          

                        รวม [รายการ 1) + 2) + … + 22)] 
C24 
66-76 

           

  รวม (รายการ 1 + 2) 
C25 
77-87 
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ข้อ 9 โปรดบันทกึค่าภาษ ี

                   พนัลา้น              ลา้น                    พนั       (บาท) 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ (สุทธิ) 
C26 

88 
C27 
89-98 

            

(ภาษีขายหกัดว้ยภาษีซ้ือ ถา้ยอดรวม ติดลบ ใหบ้นัทึกเคร่ืองหมายลบดว้ย)              

2. ค่าภาษีอ่ืน ๆ (ไม่รวมภาษีเงินได้นิติบุคคล) 
C28 

99-108 
          

(ค่าภาษีสรรพสามิต ค่าภาษีศุลกากร ค่าภาษีโรงเรือน และท่ีดิน ค่าภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมอากรแสตมป์ต่างๆ ฯลฯ)  
              

ตอนที ่4  สินค้าคงเหลือปี 2542 

ข้อ 10 โปรดบันทกึมูลค่าสินค้าคงเหลือ (รวมทั้งวสัดุประกอบท่ีมีไวเ้พื่อใชใ้นการประกอบธุรกิจ) 
Rec.06 

Col.24-25 

                   พนัลา้น              ลา้น                  พนั       (บาท) 

1. ต้นงวด ณ วนัที ่1 มกราคม 2542 
D01 
26-35 

          
              

2. ปลายงวด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2542 
D02 
36-45 

          
              

ตอนที ่5  รายรับของสถานประกอบการ 

ข้อ 11 โปรดบันทกึรายรับทีไ่ด้จากการจําหน่ายสินค้าและการให้บริการในปี 2542 ตามรายการต่อไปนี ้

                   พนัลา้น              ลา้น                    พนั       (บาท) 

1. รายรับจากการประกอบธุรกจิการขายส่ง ขายปลกี หรือบริการ 
D03 
46-56 

           

2. รายรับจากการขายห้องพกัของกจิการโรงแรม / เกสท์เฮ้าส์ D04 
57-67 

           

3. รายรับจากการให้เช่าหอพัก D05 
68-78 

           

  
Rec.07 

Col.24-25 

4. รายรับอ่ืน ๆ D06 
26-36 

           

1) รายรับจากการใหเ้ช่าท่ีดิน D07 
37-46 

          

2) รายรับจากการใหเ้ช่าอาคาร อาคารพร้อมท่ีดิน ยานพาหนะ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ฯลฯ 
D08 
47-56 

          

3) เงินปันผลรับ D09 
57-66 

          

4) ดอกเบ้ียรับ D10 
67-76 

          

5) กาํไรจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนฯ D11 
77-86 

          

6) อ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการขา้งตน้ (ระบุ) ………….………………….. D12 
87-96 

          

………………………………………………………………………………………………………….              
              

รวม (รายการ 1 + 2 + … + 4) 
D13 

97-107 
           

              

รายรับ 

    หมายถึง มูลค่าของการขายสินคา้หรือรายรับท่ีไดจ้ากการใหบ้ริการในปี 2542 นอกจากนั้นยอดรวมรายรับจากการใหบ้ริการยงัใหร้วมถึงรายรับจากค่านายหนา้ 

             และค่าธรรมเนียมท่ีสถานประกอบการไดรั้บจากการซ้ือหรือขายของท่ีกระทาํในนามของผูอ่ื้น     โดยไม่คาํนึงถึงเวลาหรือวิธีการชาํระเงินจากลูกคา้ทั้งน้ี 

            ใหร้วมมูลค่าขายโดยการเช่าซ้ือและการขายผอ่นชาํระ     และการขายสินคา้ท่ีนาํไปฝากใหส้ถานประกอบการอ่ืนขายดว้ย     แต่ไม่รวมมูลค่าขายสินคา้ 

            ท่ีสถานประกอบการอ่ืนนาํมาฝากขายและไม่รวมส่วนลดท่ีสถานประกอบการลดใหแ้ก่ผูซ้ื้อ 
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ตอนที ่6  สินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ 

ข้อ 12 โปรดบันทกึมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ถาวรในปี 2542 

 Rec.08 

Col.24-25 

ต้นงวด หรือ 1 ม.ค. 42 

      พนัลา้น         ลา้น               พนั         (บาท) 

  

Rec.09 

Col.24-25 

ปลายงวด หรือ 31 ธ.ค. 42 

    พนัลา้น          ลา้น              พนั          (บาท) 

     1. ทีด่ิน 
E01 

26-36 
           F01 

26-36 
           

   2. อาคารและส่ิงก่อสร้าง 
E02 

37-47 
           F02 

37-47 
           

   3. เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ ฯลฯ 
E03 

48-58 
           F03 

48-58 
           

   4. เคร่ืองใช้สํานักงาน 
E04 

59-69 
           F04 

59-69 
           

   5. ยานพาหนะ 
E05 

70-80 
           F05 

70-80 
           

   6. ซอฟต์แวร์ 
E06 

81-91 
           F06 

81-91 
           

   7. สินทรัพย์ถาวรอ่ืนๆ (ระบุ) …… 
E07 

92-102 
           F07 

92-102 
           

   ……………………………….……….                         

   (เช่น ลขิสิทธ์ิ สิทธิบัตร)                         

   รวม E08 
103-113 

           F08 
103-113 

           

                         

ข้อ 13 ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ถาวร ในปี 2542 
Rec.10 

Col.24-25 

                 พนัลา้น         ลา้น               พนั       (บาท) 

       1. อาคารและส่ิงก่อสร้าง 
G01 
26-36 

           

       2. เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ ฯลฯ 
G02 
37-47 

           

       3. เคร่ืองใช้สํานักงาน 
G03 
48-58 

           

       4. ยานพาหนะ 
G04 
59-69 

           

       5. อ่ืน ๆ  (ระบุ) ……….…………………………………………. 
G05 
70-80 

           

      รวม 
G06 
81-91 

           
             

 

มูลค่าตามบัญชี 

หมายถึง มูลค่าสุทธิของสินทรัพยถ์าวรหลงัจากไดห้กัค่าเส่ือมราคา ค่าสึกหรอตามระยะเวลาการใชง้าน 

จนถึงปัจจุบนั หรือคิดมูลค่าท่ีเป็นจริงเม่ือส้ินสุดงวดบญัชีปี 2542 หรือเม่ือ 31 ธนัวาคม 2542 

ค่าเส่ือมราคา 

หมายถึง มูลค่าท่ีเส่ือมส้ินไปของสินทรัพยถ์าวรตามระยะเวลาการใชง้านในปี 2542 

ซอฟต์แวร์ (Software) 

หมายถึง โปรแกรมสาํเร็จรูปท่ีมีลิขสิทธ์ิ หรือ License ท่ีบุคคลหรือสถาบนัซ้ือมาใชใ้นการประกอบกิจการ เช่น โปรแกรมสาํเร็จรูป 

SAS,  SPSS,  MS-OFFICE,  DATA BASE,  FOXPRO,  AUTOWARE,  AUTOCAD,  PHOTO  SHOP      โปรแกรมสาํหรับการ 

จดัทาํกราฟฟิคต่าง ๆ  และโปรแกรมการจดัทาํบญัชี  เป็นตน้ 
 

 



ข้อ 14 โปรดบันทึกมูลค่าสินทรัพย์ถาวรที่เปลีย่นแปลงในปี 2542 ตามรายการต่อไปนี ้

  มูลค่าซ้ือสินทรัพย์ถาวร  มูลค่าขายสินทรัพย์ถาวร 
 

ค่าโอนกรรมสิทธ์ิ 

 
Rec.11 

Col.24-25 

ใหม่ หรือผลติขึน้ใช้เองระหว่างปี 

     พนัลา้น       ลา้น             พนั   (บาท) 
 

Rec.12 

Col.24-25 

ทีใ่ช้แล้วระหว่างปี 

    พนัลา้น        ลา้น             พนั      (บาท) 
Rec.13 

Col.24-25 

ทีใ่ช้แล้วระหว่างปี 

      พนัลา้น       ลา้น             พนั      (บาท) 
 

  

      พนัลา้น       ลา้น            พนั      (บาท) 

1. ท่ีดนิและการปรับปรุงท่ีดนิ H01 
26-36 

           I01 
26-36 

           J01 
26-36 

           J07 
92-102 

           

2. อาคารและส่ิงก่อสร้าง H02 
37-47 

           I02 
37-47 

           J02 
37-47 

           J08 
103-113 

           

3. เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ ฯลฯ H03 
48-58 

           I03 
48-58 

           J03 
48-58 

                       

4. ยานพาหนะ H04 
59-69 

           I04 
59-69 

           J04 
59-69 

                       

5. สินทรัพย์ถาวรอ่ืน ๆ …….….. H05 
70-80 

           I05 
70-80 

           J05 
70-80 

                       

รวม H06 
81-91 

           I06 
81-91 

           J06 
81-91 

           J09 
114-124 

           

 
 

     มูลค่าซ้ือสินทรัพย์ถาวรใหม่หรือผลติขึน้ใช้เองระหว่างปี 

     หมายถึง สินทรัพยถ์าวรท่ีสถานประกอบการซ้ือมาเพ่ิมเติมหรือผลิตข้ึนใชเ้องระหวา่ง มกราคม - ธนัวาคม 2542 

   สินทรัพย์ถาวรใหม่                   หมายถึง  สินทรัพยถ์าวรท่ียงัไม่เคยถูกใชภ้ายในประเทศมาเลย ก่อนท่ีสถานประกอบการจะซ้ือมา โดยไม่คาํนึงถึงวา่สินทรัพยถ์าวรนั้นจะถูกใชใ้น 

                                                                                       ต่างประเทศมาก่อนหรือไม่ 

   สินทรัพย์ถาวรทีผ่ลติขึน้ใช้เอง  หมายถึง  ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีใชใ้นการสร้าง หรือผลิตสินทรัพยถ์าวรข้ึนเพ่ือใชง้านในสถานประกอบการ  เช่น  ค่าแรงงาน  ค่าวสัดุ  เป็นตน้ 

     มูลค่าซ้ือสินทรัพย์ถาวรทีใ่ช้แล้วระหว่างปี 

     หมายถึง มูลค่าตามความเป็นจริงท่ีไดซ้ื้อสินทรัพยถ์าวร ซ่ึงเคยถูกใชภ้ายในประเทศมาแลว้ ก่อนท่ีสถานประกอบการจะซ้ือมาในช่วงมกราคม - ธนัวาคม 2542 

     มูลค่าขายสินทรัพย์ถาวรทีใ่ช้แล้วระหว่างปี 

     หมายถึง มูลค่าตามความเป็นจริงท่ีไดข้ายสินทรัพยถ์าวร ท่ีใชแ้ลว้ในช่วง มกราคม - ธนัวาคม 2542 

     ค่าโอนกรรมสิทธ์ิ 

     หมายถึง  มูลค่าของค่าใชจ่้ายในการโอนสิทธิครอบครองสินทรัพย ์ระหวา่งเจา้ของสินทรัพยน์ั้นใหก้บับุคคลอ่ืน 
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