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พพ..ศศ..  22554466  
  

  

 

เน่ืองจากรัฐบาลมีความจาํเป็นตอ้งใช้ขอ้มูลสถิติด้านธุรกิจการคา้และบริการท่ีเช่ือถือได ้ 

และครบถว้นในการวางแผนพฒันาประเทศ สํานักงานสถิติแห่งชาติในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานหลกั      

ในการผลิตขอ้มูล จึงไดท้าํการสํารวจธุรกิจทางการคา้และธุรกิจทางการบริการข้ึนเป็นประจาํทุกปี    

เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั จาํนวนคนทาํงาน ลูกจา้ง ค่าตอบแทนแรงงานและขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั    

การจาํหน่ายสินคา้ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน และกาํหนดแนวทางในการพฒันา

ธุรกิจของประเทศ และสร้างระบบขอ้มูลสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้ทางเศรษฐกิจใหเ้ป็นเอกภาพ และ

ทนัการ ตลอดจนการวางแผนการลงทุนของภาคเอกชนต่อไป 

อาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญติัสถิติ พ.ศ. 2508 สาํนกังานสถิติแห่งชาติ จึงใคร่ขอความ  

ร่วมมือจากท่านในการสละเวลาตอบขอ้ถามท่ีเป็นขอ้มูลของการดาํเนินกิจการในรอบปี 2545 คือ ตั้งแต่ 

1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2545 และขอใหค้วามมัน่ใจว่าขอ้ความหรือขอ้มูลท่ีบนัทึกในแบบขอ้ถามน้ี 

สํานักงานสถิติแห่งชาติจะเก็บไว้เป็นความลับอย่างเคสํานักงานสถิติแห่งชาติจะเก็บไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัดร่งครัด   และจะไม่นําไปเปิดเผยเป็นรายกิจการและจะไม่นําไปเปิดเผยเป็นรายกิจการ              

แต่จะนําไปประมวลผลและเสนอผลเป็นยอดรวมระดับประเทศเท่าน้ันแต่จะนําไปประมวลผลและเสนอผลเป็นยอดรวมระดับประเทศเท่าน้ัน สาํนกังานสถิติแห่งชาติขอแสดง

ความขอบคุณในความร่วมมือของท่านดว้ยดีมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 

 

                                                                                                                 สํานักงานสถิติแห่งชาต ิ

                                                                                               กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

 

 

 

 

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

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

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

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



พระราชบัญญตัิสถิติพระราชบัญญตัิสถิติ  

พพ..ศศ..  22550088  

 

มาตรา 21 

บรรดาขอ้ความหรือตวัเลขเฉพาะบุคคล หรือเฉพาะรายท่ีได้กรอกในใบแบบหรือ     

ใบกาํหนดข้อถามนั้ นต้องถือเป็นความลับโดยเคร่งครัด ห้ามมิให้ผูซ่ึ้งมีหน้าท่ีปฏิบัติการตาม      

พระราชบัญญัติน้ีเปิดเผยข้อความหรือตัวเลขนั้นแก่บุคคลใด ๆ ซ่ึงไม่มีหน้าท่ีปฏิบัติการตาม       

พระราชบญัญติัน้ี เวน้แต่เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวน หรือการพิจารณาคดีท่ีบุคคลนั้นตอ้งหาว่า

กระทาํความผดิต่อพระราชบญัญติัน้ี 
 

มาตรา 22 

ผูใ้ดไม่กรอกรายการในใบแบบหรือใบกาํหนดขอ้ถาม ตามวิธีการท่ีเลขาธิการสถิติ

แห่งชาติกาํหนดตามมาตรา 16 (1) หรือไม่ส่งคืนใบแบบหรือใบกาํหนดขอ้ถามท่ีไดก้รอกรายการ

แลว้แก่พนักงานเจา้หน้าท่ี พนกังาน หรือหน่วยสถิติ ภายในระยะเวลาท่ีเลขาธิการสถิติแห่งชาติ

กาํหนด ตามมาตรา 16 (3) หรือไม่ให้ความสะดวกแก่พนักงานเจา้หน้าท่ีหรือพนักงาน ซ่ึง

ปฏิบติัการตามมาตรา 18 ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้ร้อยบาท 
 

มาตรา 23 

ผูใ้ดกรอกขอ้ความหรือตวัเลขในใบแบบหรือใบกาํหนดขอ้ถาม โดยรู้อยู่ว่าเป็นเท็จ

หรือช้ีแจงข้อเท็จจริง หรือตอบข้อถามอันเป็นเท็จแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือพนักงาน ซ่ึง

ปฏิบติัการตามมาตรา 18 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินหา้ร้อยบาท หรือทั้ง

จาํทั้งปรับ 
 

มาตรา 24 

ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 21 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงพนั

บาท  หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
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สธ. 46 
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บันทกึข้อมูลการดําเนินกจิการระหว่างวันที ่1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2545 

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

 
ID 

1-15                

  ใช้ในสํานักงาน 

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

 สถานทีต่ั้ง 
REG 

16       
 

  
      

 เลขท่ี …..……… ถนน …..…………………… ตรอก/ซอย ………………………….…….. CWT 
17-18       

 

  
      

 ตาํบล/แขวง ……………………..……………. อาํเภอ/เขต …………….…...……………… AMP 
19-20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

  
      

 จงัหวดั ………………………...……………… รหสัไปรษณีย ์…….………………………. 
MUN 

21       
 

  
      

 โทรศพัท ์……………………………………… โทรสาร …………………………………… 
BUSS_R 

22-25       
 

  
      

       E-mail………………………………………………………………………………………... BUSS_L 
26-29       

  
       

       เขตการปกครอง (วงกลมรอบตวัเลข)        1   ในเขตเทศบาล        2   นอกเขตเทศบาล SIZE_R 
30-31       

  
       

2. ถ้าสถานประกอบการแห่งนีม้สีถานทีต่ดิต่อแยกต่างหากจากข้อ 1 
SIZE_L 

32-33       
 

        

 

โปรดบันทกึรายละเอยีดสถานทีต่ดิต่อ 
NO 

34-37       
 

        

 

เลขท่ี …..……… ถนน …..…………………… ตรอก/ซอย ………………………….…….. YR 
38-39   4  6    

 

        

 

ตาํบล/แขวง ……………………..……………. อาํเภอ/เขต …………….…...……………… 
ENU 

40       

 จงัหวดั ………………………...……………… รหสัไปรษณีย ์…….……………………….    

 โทรศพัท ์……………………………………… โทรสาร …………………………………..   

      E-mail…………………………………………………………………………………………   

      เขตการปกครอง (วงกลมรอบตวัเลข)       1   ในเขตเทศบาล          2   นอกเขตเทศบาล   

3. โปรดระบุชนิดของสินค้า และ/หรือ บริการ เรียงลาํดบัจากสินค้าหรือบริการทีม่ ี   การแจงนับสถานประกอบการแห่งนี ้
 

มูลค่าขายหรือรายรับจากมากไปน้อย ………………………………………………………………     (วงกลมรอบตัวเลข) 
 

(เช่น ขายปลกีและขายส่งวสัดุก่อสร้าง ขายปลกีผา้ทอเป็นผนื และเส้ือสาํเร็จรูป ขายปลกีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า   1    แจงนับได้ 
 

และบริการซ่อมแซมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ขายปลกีรถยนตแ์ละบริการซ่อมรถ โรงแรม/เกสต์เฮาส์ หอพกั   2    ย้าย/หาไม่พบ 

 ภัตตาคาร บาร์ ร้านอาหาร บริการจดัหางาน และบริการใหค้าํปรึกษาดา้นธุรกิจ เป็นตน้)   3    เลกิกจิการ 
 

ถ้าประกอบธุรกจิมากกว่า 1 ประเภท  โปรดระบุประเภทธุรกจิที่มรีายรับสูง   4    ร้ือถอน/ไฟไหม้ 

 ………………………………………………………………………………………………………………..  5 อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………… 

    ต้องการทราบรายละเอยีดเพิม่เติมเกีย่วกบัการบันทกึแบบฯ ติดต่อสอบถามได้ที ่   ……………………………….. 

    

    

 

 
   

    

    



 



 2 

ตอนที ่1  ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ 

ข้อ 1 รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย (วงกลมรอบตวัเลขเพียงขอ้เดียว) 
Rec. 01 

Col. 41-42 
A01 
43 

ส่วนบุคคล หา้งหุน้ส่วนสามญัท่ีไม่เป็นนิติบุคคล …………………………..…………... 1 

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

บริษทัจาํกดั บริษทัจาํกดั (มหาชน) ……………………………………………….…….. 3 

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ …………………………………………………………..……. 4 

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

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

                                                                                                                   ถ้าวงกลม  ↑ - →  ให้บันทึกข้อ 1.1   

 ข้อ 1.1  เลขทะเบียนนิตบุิคคล (ท่ีไดจ้ดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย)์  

  A02 
44-58                  

   

 

ข้อ 2 รูปแบบการจดัตั้งทางเศรษฐกจิ (วงกลมรอบตวัเลขเพียงขอ้เดียว) 
 A03 

59 

สํานักงานแห่งเดยีว ………………………………………………………………………….. 1 

(ไม่มีสาขาและไม่เป็นสาขาของสถานประกอบการอ่ืน)  

สํานักงานใหญ่ ……………………………………………………………………………….. 2 

(เป็นเจา้ของหรือควบคุมกิจการของสถานประกอบการท่ีเป็นสาขา)  
สํานักงานสาขา ………………………………………………………………………………. 3 

          (เป็นสาขาของสถานประกอบการอ่ืนท่ีเป็นสาํนกังานใหญ่)  
                                                                                                                                      ถ้าวงกลม  →  ให้บันทึก  

 ช่ือและที่ตั้งของสํานักงานใหญ่   
          ช่ือสํานักงานใหญ่……………………………..………………………….………   

 สถานที่ตั้ง………………………….……………………………………………..   

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

ข้อ 3 ระยะเวลาในการดาํเนินกจิการของสถานประกอบการ 

บนัทึกจาํนวนปีตั้งแต่เร่ิมดาํเนินกิจการ ใน       เศษของปีใหปั้ดข้ึนเป็นอีกหน่ึงปี  ถา้มีการเปล่ียนแปลงกิจการ/ประเภทธุรกิจ 

ใหบ้นัทึกจาํนวนปี ตั้งแต่ทาํการประกอบธุรกิจตามประเภทท่ีบนัทึกไวใ้นขอ้ 3 หนา้ปก A04 
60-61     ปี 

 
จาํนวนเดือนท่ีประกอบธุรกิจในรอบปี A05 

62-63   เดือน 

ถา้ประกอบธุรกิจนอ้ยกวา่ 12 เดือน โปรดระบุเหตุผล ………………………………………………….……… 
  

ข้อ 4 สถานประกอบการแห่งนีม้ีทุนจดทะเบียนหรือไม่ (วงกลมรอบตวัเลขเพียงขอ้เดียว) 
A06 
64 

ไม่มี …………………… 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มี ……………………….… 2 ถ้าวงกลม  ↑  ให้บันทึก  
                 พนัลา้น                ลา้น                    พนั       (บาท) 

                       เงนิทุนจดทะเบียน 
A07 

65-75            
 

  ข้อ 5 สถานประกอบการแห่งนีม้ีต่างประเทศร่วมลงทุนหรือถือหุ้นหรือไม่ (วงกลมรอบตวัเลขเพียงขอ้เดียว) A08 
76 

       ไม่มี ………………….…1             มี …………………………2                                                 

                      ถ้าวงกลม  ↑  โปรดระบุสัดส่วนของผู้ร่วมลงทุนหรือผู้ถือหุ้น   (วงกลมรอบตวัเลขเพียงขอ้เดียว) A09 
77 

                    มีต่างประเทศร่วมลงทุนหรือถือหุน้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10 %  ….…….. 1 

                    มีต่างประเทศร่วมลงทุนหรือถือหุน้มากกวา่ 10 % …………………..… 2 

 
 



 3 

  ข้อ 6 สถานประกอบการแห่งนีม้ีการใช้เคร่ืองคอมพวิเตอร์หรือไม่ (วงกลมรอบตวัเลขเพียงขอ้เดียว) A10 
78 

                          ไม่มี ……………1               มี ………………2       ถ้าวงกลม  ↑  ให้บันทึก                                        

                                 จาํนวนเคร่ืองคอมพวิเตอร์ที่มทีั้งหมด 
A11 

79-81 
     เคร่ือง 

 

 
                                                       จาํนวนบุคลากรที่ใช้เคร่ืองคอมพวิเตอร์ในการปฏิบัตงิาน 

A12 
82-84 

    คน 
 

  ข้อ 7 สถานประกอบการแห่งนีม้ีการใช้อนิเทอร์เน็ตหรือไม่ (วงกลมรอบตวัเลขเพียงขอ้เดียว)         A13 
85 

                           ไม่มี ……………1               มี ………………2        ถ้าวงกลม  ↑  ให้บันทึกข้อ 7.1 - ข้อ 7.3  

                
  ข้อ 7.1 ใช้อนิเทอร์เน็ตโดยวธีิใดต่อไปนี ้(วงกลมรอบตวัเลขไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

A14 
86-89      

   เป็นสมาชิกกบัผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย ์(ISP) โดยตรง………………....…..1 

 

 

   ใชอิ้นเทอร์เน็ตตามสถานบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ เช่น อินเทอร์เน็ตคาเฟ่.…….…2   

   ใชอิ้นเทอร์เน็ตสาํเร็จรูป (Package)……...………………………….………………….3   

   อ่ืน ๆ (ระบุ)………………………...……………………………………….………….4    
     
 ข้อ 7.2 

 

ใช้อนิเทอร์เน็ตกบักจิกรรมใดบ้าง (วงกลมรอบตวัเลขไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
A15 

90-94       

   อีเมล…์……………………………………………………………….…………....…..1   

   คน้หาขอ้มูล.………………………………………………………….…………....…..2   

   ชมสินคา้โดยอาจจะซ้ือหรือไม่กไ็ด.้………………………………….…………....…..3   

   ส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจ เช่น โฆษณาสินคา้ฝากเวบ็ไซตต่์าง ๆ ..……….………....….4   

   อ่ืน  ๆ  (ระบุ)………………………………………………………….…………....….5   
 
 

 
   

 ข้อ 7.3 

 

มเีวบ็ไซต์ในการดาํเนินกจิการหรือไม่ (วงกลมรอบตวัเลขเพียงขอ้เดียว) 
A16 
95  

                       ไม่มี ……………1               มี ………………2          ถ้าวงกลม  ↑  ให้บันทึก    
 
 
 

     

 

ช่ือเวบ็ไซต์ 
A17  

  96-125    

      

 

กจิกรรม/บริการที่ดาํเนินการบนเวบ็ไซต์ (วงกลมรอบตวัเลข)  

                                                                       1) ขอ้มูล/ขอ้ความโฆษณากิจการ 
A18 
126  

                                                  ไม่มี …………..……1               มี …………………….2   

                                                         2) การเสนอขายสินคา้และบริการ   
A19 
127  

                                                  ไม่มี …………..……1               มี …………………….2   

                                                         3) การติดต่อสาํรองหอ้งพกัผา่นเวบ็ไซต ์   
A20 
128  

                                                  ไม่มี …………..……1               มี …………………….2   

                                                         4) การชาํระเงินหอ้งพกั/ค่าสาํรองหอ้งพกัผา่นเวบ็ไซต ์   
A21 
129  

                                                  ไม่มี …………..……1               มี ………………….….2   
 

  
  

 
      จาํนวนเคร่ืองคอมพวิเตอร์    นบัเฉพาะเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ๊ หรือกระเป๋าห้ิว (โน๊ตบุค๊)     ไม่นบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพาขนาดเลก็  

       (ขนาดประมาณเคร่ืองคิดเลข)  และเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์  เคร่ืองเมนเฟรม   ซ่ึงไม่ใช่เคร่ืองคอมพิวเตอร์สาํหรับผูใ้ช ้ แต่มีไวเ้พ่ือการประมวลขอ้มูล 

       ควบคุมเครือข่าย หรืออ่ืนๆ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเสียใชไ้ม่ได ้
 

 

 



 4 

ตอนที ่2  คนทํางานและค่าตอบแทนแรงงาน 

ข้อ 8 โปรดบันทกึจาํนวนคนทาํงานเฉลีย่ของสถานประกอบการในปี 2545  
Rec.02 

Col. 41-42 

             สําหรับลูกจ้างให้นับทั้งลูกจ้างประจาํและลูกจ้างช่ัวคราว 

 ชาย  หญิง 

         1. คนทํางานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง เงนิเดือน 
B01 

43-46     B04 
55-58     

         2. ลูกจ้าง 
B02 

47-50     B05 
59-62     

                                                                              รวม 
B03 

51-54     B06 
63-66     

 

 

   คนทํางานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง  เงินเดือน 

 หมายถึง เจา้ของกิจการ หรือหุน้ส่วนท่ีทาํงานใหส้ถานประกอบการ โดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง เงินเดือน   ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นครัวเรือนของเจา้ของกิจการ  

     หรือบุคคลอ่ืนท่ีทาํงานใหก้บัสถานประกอบการ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 20 ช่ัวโมง โดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง เงินเดือนประจาํ   

 (ถ้าได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ให้นับเป็นลูกจ้าง) 

    ลูกจ้าง 

 หมายถึง  ผูท่ี้ทาํงานเก่ียวกบัการขายสินคา้หรือให้บริการ และดาํเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและนอกสถานประกอบการ โดยไดรั้บค่าตอบแทน 

 เป็นค่าจา้ง เงินเดือนเป็นประจาํ ไดแ้ก่ พนกังานขาย เสมียน พนกังานบญัชี รวมทั้งผูจ้ดัการ และกรรมการบริหาร ซ่ึงไดรั้บเงินเดือนประจาํ เป็นตน้ 
  

ข้อ 9 โปรดบันทกึค่าตอบแทนแรงงานทีจ่่ายให้ลูกจ้าง รวมทุกแผนกตลอดปี 2545  
             

 จาํนวนเงิน              
   พนัลา้น               ลา้น                   พนั      (บาท) 

          1. ค่าจ้าง เงินเดือน 
B07 

67-76           

          2. ค่าล่วงเวลา โบนัส  เงนิรางวลัพเิศษ  เงนิเพิม่ค่าครองชีพ  ค่านายหน้า 
B08 

77-86           

          3. สวสัดกิารและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ 
B09 

87-96           

                                               ค่ารักษาพยาบาล 

 

B10 
97-105           

                         อ่ืน ๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าเส้ือผา้/เคร่ืองแต่งกาย ฯลฯ B11 
106-114           

          4. เงนิที่สถานประกอบการจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพ่ือการประกนัสังคม 
B12 

115-123           

รวม (1 + 2 + 3 + 4) 
B13 

124-133           
            

 

    ค่าจ้าง  เงินเดือน 

  หมายถึง เงินท่ีนายจา้งหรือสถานประกอบการจ่ายใหลู้กจา้ง   (ก่อนหกัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 

 ในส่วนท่ีลูกจา้งตอ้งจ่าย ค่าประกนัชีวติ และรายจ่ายอ่ืน ๆ ของลูกจา้ง)   ตามขอ้ตกลง การจา้งแรงงานโดยอาจจ่ายตามเง่ือนไขของ 

 ระยะเวลา  หรือจ่ายตามปริมาณงาน ทั้งน้ีไม่รวมค่าล่วงเวลา โบนสั เงินรางวลัพิเศษ เงินเพ่ิมช่วยค่าครองชีพ ค่านายหนา้ สวสัดิการ 

 และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ 

    สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ 

 หมายถึง ผลประโยชน์ตอบแทนแรงงานท่ีนายจา้ง หรือสถานประกอบการจ่ายหรือบริการใหแ้ก่ลูกจา้ง ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนแรงงาน 

 ท่ีจ่ายเป็นส่ิงของหรือบริการ  และสวสัดิการท่ีนายจา้งจดัหาหรือบริการลูกจา้ง  เช่น  อาหาร  เคร่ืองด่ืม  บา้นพกัคนงาน ค่าเช่าบา้น 
 ค่าซ่อมแซมท่ีอยูอ่าศยั   ค่ารักษาพยาบาล  บริการดูแลบุตร  พาหนะรับส่งมาทาํงาน  บนัเทิงหรือสันทนาการต่าง ๆ   ท่ีจดัใหลู้กจา้ง 

 เป็นตน้    ท้ังนี้ไม่รวมเส้ือผ้าเคร่ืองแบบท่ีใช้เฉพาะในการปฏิบัติงาน   เช่น   ชุดไทยท่ีใส่ปฏิบัติงาน   ชุดคนปรุงอาหาร  ซ่ึงนับเป็น 

 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ของสถานประกอบการ 

    เงินท่ีสถานประกอบการจ่ายสมทบเพ่ือการประกนัสังคม 

 หมายถึง     เงินท่ีสถานประกอบการจ่ายสมทบเขา้กองทุนเพ่ือการประกนัสังคมของทั้งรัฐบาลและเอกชน     เพ่ือมิใหลู้กจา้งไดรั้บ 

 ความเดือดร้อนเม่ือตอ้งขาดรายไดไ้ปบางส่วนหรือทั้งหมด    อนัเน่ืองมาจากการเจบ็ป่วยหรือประสบอนัตรายทั้งในและนอกเวลา 

 ทาํงาน  การคลอดบุตร   ทุพพลภาพ   การวา่งงาน  ชราภาพ  และเสียชีวติ  เงินดงักล่าว ไดแ้ก่  เงินสมทบกองทุนการประกนัสังคม 

 กองทุนทดแทนแรงงาน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เป็นตน้ 
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ตอนที ่3  ค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการ 

ข้อ 10 โปรดบันทกึค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการในปี 2545  
Rec. 03 

Col. 41-42 

               พนัลา้น               ลา้น                    พนั       (บาท) 

              1. ค่าซ้ือสินค้าเพ่ือการจาํหน่ายและ/หรือให้บริการ 
C01 

43-53            

               2. ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

                     2.1 ค่าไฟฟ้า 
C02 

54-63           

                      2.2 ค่านํ้าประปา 
C03 

64-73           

                      2.3 ค่าก๊าซ  
C04 

74-83           

                      2.4 ค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิง  
C05 

84-93           

                      2.5 ค่าไปรษณีย ์ ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรสาร  
C06 

94-103           

                      2.6 ค่าเคร่ืองเขียน แบบพิมพ ์หนงัสือพิมพ ์และวสัดุส้ินเปลือง 
C07 

104-113           

                      2.7 ค่าทาํบญัชี ค่าปรึกษา ค่าทนายความ ค่าตรวจสอบบญัชี 
C08 

114-123           

                      2.8 ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม ค่าวจิยั วางแผนและพฒันา ค่าจา้งผูเ้ช่ียวชาญต่างประเทศ 
C09 

124-133           

                      2.9 ค่าโฆษณา 
C10 

134-143           

                      2.10 ค่าเบ้ียประกนัภยั 
Rec. 04 
 41-42 

C11 
43-52           

                      2.11 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต   
 

  

C12 
53-62           

                      2.12 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการบาํรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
C13 

63-72            

                      2.13 ค่าขนส่งสินคา้ (ท่ีขาย) 
C14 

73-82           

                      2.14 ค่านายหนา้ 
C15 

83-92           

                      2.15 ค่ารับรอง 
C16 

93-102           

                                                              ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม   …..…………………….% 
C17 

103-109        

                                             ค่ากิจกรรมเพ่ือความบนัเทิง นนัทนาการ เช่น กีฬาต่าง ๆ……….…….% 
C18 

110-116        

                                                             ค่าท่ีพกั  ………………………………………….% 
C19 

117-123        

                     2.16 ค่าพาหนะและค่าท่ีพกัท่ีใชเ้ฉพาะเพ่ือกิจการ 
C20 

124-133 
 

          

                     2.17 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
Rec. 05 
 41-42 

C21 
43-52           

                     2.18 ค่าบาํรุงการกศุล 
 

  

C22 
53-62           

                     2.19 ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง ยานพาหนะ เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือ ฯลฯ 
C23 

63-72           

                     2.20 ค่าเช่าอาคาร อาคารพร้อมท่ีดิน ยานพาหนะ เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือฯลฯ  
C24 

73-82            

                     2.21 ค่าเช่าท่ีดิน 
C25 

83-92           

                     2.22 ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนฯ 
C26 

93-102           

                     2.23 ค่าดอกเบ้ียจ่าย 
C27 

103-112           

                     2.24 หน้ีสูญ 
C28 

113-122           

                     2.25 อ่ืน ๆ (ระบุ)………………………………….. 
C29 

123-132           

                                    รวม (รายการ 2.1 + 2.2 + … + 2.25) 
Rec. 06 
 41-42 

C30 
43-53            

                 รวม (รายการ 1 + 2) 
C31 

54-64            
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ข้อ 11 โปรดบันทกึค่าภาษีในปี 2545  

               พนัลา้น                ลา้น                    พนั       (บาท) 

             1.  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ (สุทธิ) 
C32 
65 

C33 
66-75 

            

    (ภาษีขายหกัดว้ยภาษีซ้ือ ถา้ยอดรวม ติดลบ ใหบ้นัทึกเคร่ืองหมายลบดว้ย)              

             2.  ค่าภาษอ่ืีน ๆ (ไม่รวมภาษเีงนิได้นิตบุิคคล) 
C34 

76-85           

    (ค่าภาษีสรรพสามิต ค่าภาษีศุลกากร ค่าภาษีโรงเรือน และท่ีดิน ค่าภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมอากรแสตมป์ต่างๆ ฯลฯ)  

ตอนที ่4  สินค้าคงเหลือของสถานประกอบการ 

ข้อ 12 โปรดบันทกึมูลค่าสินค้าคงเหลือในปี 2545 (รวมทั้งวสัดุประกอบท่ีมีไวเ้พ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจ)  

   
               พนัลา้น                ลา้น                    พนั       (บาท) 

            1.  ต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2545 
C35 

86-95           
 

            2.  ปลายงวด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2545 
C36 

96-105           
 

ตอนที ่5  รายรับของสถานประกอบการ 

ข้อ 13 โปรดบันทกึรายรับทีไ่ด้จากการจาํหน่ายสินค้าและการให้บริการในปี 2545  Rec. 07 
Col. 41-42 

     
                พนัลา้น               ลา้น                    พนั       (บาท) 

            1.  รายรับจากการประกอบธุรกจิการขายส่ง ขายปลกี หรือบริการ 
D01 

43-53            

        รายรับท่ีผา่นเวบ็ไซต ์……………. % หรือคิดเป็นมูลค่า 
D02 

54-63            

             2.  รายรับจากการขายห้องพกัของกจิการโรงแรม/เกสต์เฮาส์ 
D03 

64-74            

 
           รายรับท่ีผา่นเวบ็ไซต ์……………. % หรือคิดเป็นมูลค่า 

D04 
75-84            

             3.  รายรับจากภัตตาคาร/ห้องอาหาร 
D05 

85-95            

             4.  รายรับจากสถานบันเทิง 
D06 

96-106            

             5.  รายรับจากร้านขายของที่ระลกึ 
D07 

107-117            

             6.  รายรับจากการให้เช่าห้องประชุม/สัมมนา 
D08 

118-128            

             7.  รายรับอ่ืน ๆ 
Rec.08 
 41-42 

D09 
43-53            

  7.1  รายรับจากการใหเ้ช่าท่ีดิน D10 
54-63            

   7.2  รายรับจากการใหเ้ช่าอาคาร อาคารพร้อมท่ีดิน ยานพาหนะ      
          เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือ ฯลฯ 

 

D11 
64-73            

 

   7.3  ดอกเบ้ียรับ/เงินปันผลรับ 
D12 

74-83            

    7.4  กาํไรจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนฯ   
D13 

84-93            

    7.5  อ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการขา้งตน้ 

 

D14 
94-103            

 รวม  (รายการ 1 + 2 + 3 +…. + 7) 
D15 

104-114            
 

 รายรับ   หมายถึง  มูลค่าของการขายสินคา้หรือรายรับท่ีไดจ้ากการให้บริการในปี   2545  นอกจากนั้นยอดรวมรายรับจากการให้บริการยงัให้รวมถึงรายรับจาก 

ค่านายหนา้และค่าธรรมเนียมท่ีสถานประกอบการไดรั้บจากการซ้ือหรือขายของท่ีกระทาํในนามของผูอ่ื้นโดยไม่คาํนึงถึงเวลาหรือวิธีการชาํระเงินจากลูกคา้ 

ทั้งน้ีให้รวมมูลค่าขายโดยการเช่าซ้ือและการขายผอ่นชาํระ และการขายสินคา้ท่ีนาํไปฝากให้สถานประกอบการอ่ืนขายดว้ย  แต่ไม่รวมมูลค่าขายสินคา้ท่ี  

สถานประกอบการอ่ืนนาํมาฝากขายและไม่รวมส่วนลดท่ีสถานประกอบการลดให้แก่ผูซ้ื้อ 

 รายรับจากการขายสินค้าและบริการผ่านเวบ็ไซต์   หมายถึง  มูลค่าของการขายสินคา้และบริการท่ีเกิดจากคาํสัง่ซ้ือท่ีไดรั้บผา่นทางเวบ็ไซต ์ซ่ึงนบัรวมรายรับ             

     จากค่านายหนา้ท่ีเกิดจากการขายสินคา้และบริการผา่นทางเวบ็ไซตด์ว้ย โดยการขายสินคา้และบริการถือเป็นอนัสมบูรณ์ เม่ือสินคา้ไดถู้กส่งไปยงัผูบ้ริโภค 

แลว้โดยอาจเป็นการส่งทางไปรษณีย ์บริษทัขนส่งสินคา้ รวมทั้งการส่งสินคา้ไปยงัสาขาใดสาขาหน่ึงของผูป้ระกอบการเพ่ือรอให้ลูกคา้เขา้มารับ 
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ตอนที ่6  สินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ 

ข้อ 14 โปรดบันทกึมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ถาวรในปี 2545 

 Rec.09 
Col.  

41-42 

ต้นงวด หรือ 1 ม.ค. 45 

   พนัลา้น          ลา้น                พนั         (บาท) 

  

Rec.10 
Col. 

41-42 

ปลายงวด หรือ 31 ธ.ค. 45 

   พนัลา้น          ลา้น                พนั          (บาท) 

  
            1. ที่ดนิ 

E01 
43-53 

           F01 
43-53 

           

            2. อาคารและส่ิงก่อสร้าง 
E02 

54-64 
           F02 

54-64 
           

            3. เครืองจกัรและ            
                เคร่ืองมือ ฯลฯ 

E03 
65-75 

           F03 
65-75 

           

            4. เคร่ืองใช้สํานักงาน 
E04 

76-86 
           F04 

76-86 
           

            5. ยานพาหนะ 
E05 

87-97 
           F05 

87-97 
           

            6. ซอฟต์แวร์ 
E06 

98-108 
           F06 

98-108 
           

             7. สินทรัพย์ถาวรอืนๆ 
                (เช่น ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร) 

E07 
109-119 

           F07 
109-119 

           

     รวม E08 
120-130 

           F08 
120-130 

           

 

ข้อ 15 โปรดบันทกึค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ถาวรในปี 2545 
Rec. 11 

Col. 41-42 

              พนัลา้น            ลา้น                พนั       (บาท) 

                1.  อาคารและส่ิงก่อสร้าง 
G01 

43-53            

 
                2.  เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือ ฯลฯ 

G02 
54-64            

 
                3.  เคร่ืองใช้สํานักงาน 

G03 
65-75            

 
                4.  ยานพาหนะ 

G04 
76-86            

 
                5.  อ่ืน ๆ  (ระบุ) ………………………………………………. 

G05 
87-97            

 
รวม 

G06 
98-108            

 
 

   มูลค่าตามบัญชี 

หมายถึง มูลค่าสุทธิของสินทรัพยถ์าวรหลงัจากไดห้กัค่าเส่ือมราคา ค่าสึกหรอตามระยะเวลาการใชง้านจนถึงปัจจุบนั หรือคิดมูลค่า 

ท่ีเป็นจริงเม่ือส้ินสุดงวดบญัชีปี 2545 หรือเม่ือ 31 ธนัวาคม 2545 

   ค่าเส่ือมราคา 

หมายถึง มูลค่าท่ีเส่ือมส้ินไปของสินทรัพยถ์าวรตามระยะเวลาการใชง้านในปี 2545 

   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 
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 ข้อ 16  โปรดบันทกึมูลค่าสินทรัพย์ถาวรทีเ่ปลีย่นแปลงในระหว่าง มกราคม – ธันวาคม 2546 

  มูลค่าซ้ือสินทรัพย์ถาวร  
 

Rec.14 
Col.  

41-42 

มูลค่าขายสินทรัพย์ถาวร 

ทีใ่ช้แล้ว 

 พนัลา้น        ลา้น             พนั      (บาท) 

 ค่าโอนกรรมสิทธ์ิ 

 

  ลา้น                พนั       (บาท) 
 Rec.12 

Col.  
41-42 

ใหม่หรือผลติขึน้ใช้เอง 

  พนัลา้น             ลา้น             พนั    (บาท) 
 

Rec.13 
Col. 

41-42 

ทีใ่ช้แล้ว 

 พนัลา้น             ลา้น             พนั      (บาท) 

 

 1. ทีด่นิและการปรับปรุงทีด่นิ H01 
43-53 

           I01 
43-53 

           J01 
43-53 

           J07 
109-116 

        

 2. อาคารและส่ิงก่อสร้าง H02 
54-64 

           I02 
54-64 

           J02 
54-64 

           J08 
117-124 

        

 3. เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือ ฯลฯ H03 
65-75 

           I03 
65-75 

           J03 
65-75 

            

 4. ยานพาหนะ H04 
76-86 

           I04 
76-86 

           J04 
76-86 

            

 5. สินทรัพย์ถาวรอ่ืน ๆ ……. H05 
87-97 

           I05 
87-97 

           J05 
87-97 

            

รวม H06 
98-108 

           I06 
98-108 

           J06 
98-108 

           J09 
125-132 

        

 
 

 มูลค่าซ้ือสินทรัพย์ถาวรใหม่หรือผลติขึน้ใช้เอง 

     หมายถึง สินทรัพยถ์าวรท่ีสถานประกอบการซ้ือมาเพ่ิมเติมหรือผลิตข้ึนใชเ้องระหวา่ง มกราคม - ธนัวาคม 2546 

- สินทรัพย์ถาวรใหม่                   หมายถึง  สินทรัพยถ์าวรท่ียงัไม่เคยถูกใชภ้ายในประเทศมาเลย ก่อนท่ีสถานประกอบการจะซ้ือมา  โดยไม่คาํนึงถึงวา่สินทรัพยถ์าวรนั้น 

                                                                                    จะถูกใชใ้นตา่งประเทศมาก่อนหรือไม่ 

- สินทรัพย์ถาวรทีผ่ลติขึน้ใช้เอง  หมายถึง  ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีใชใ้นการสร้าง หรือผลิตสินทรัพยถ์าวรข้ึนเพ่ือใชง้านในสถานประกอบการ  เช่น  ค่าแรงงาน  ค่าวสัดุ  เป็นตน้ 

 มูลค่าซ้ือสินทรัพย์ถาวรที่ใช้แล้ว 

     หมายถึง มูลค่าตามความเป็นจริงท่ีไดซ้ื้อสินทรัพยถ์าวร ซ่ึงเคยถูกใชภ้ายในประเทศมาแลว้ ก่อนท่ีสถานประกอบการจะซ้ือมาในระหวา่งมกราคม - ธนัวาคม 2546 

 มูลค่าขายสินทรัพย์ถาวรที่ใช้แล้ว 

     หมายถึง มูลค่าตามความเป็นจริงท่ีไดข้ายสินทรัพยถ์าวร ท่ีใชแ้ลว้ในระหวา่ง มกราคม - ธนัวาคม 2546 

 ค่าโอนกรรมสิทธ์ิ 

     หมายถึง  มูลค่าของค่าใชจ่้ายในการโอนสิทธิครอบครองสินทรัพย ์ระหวา่งเจา้ของสินทรัพยน์ั้นใหก้บับุคคลอ่ืน 
 



 



  

 

บันทึกเพิม่เตมิและข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

ตาํแหน่ง …………………………………………………………………………………………………...……………………….. 

หมายเลขโทรศัพท์ตดิต่อ ………………………………………………………...……………………………………………….. 

 

 

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

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

      เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิานเกบ็รวบรวมข้อมูล                 สถิตจิังหวดัหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย/ 

                    หัวหน้างานปฏิบัติการสถิติ 

 
 



สรุปผลจากการสํามะโนธุรกจิทางการค้าและธุรกจิทางการบริการ พ.ศ. 2545 

 

แผนภูม ิ ร้อยละของสถานประกอบการธุรกจิ  จาํแนกเป็นรายภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูม ิ ร้อยละของสถานประกอบการธุรกจิ  จาํแนกตามหมวดธุรกจิ และภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การขาย การบาํรุงรักษาและการซ่อมแซมยานยนต ์และ 

รถจกัรยานยนต ์(หมวด 50) 

โรงแรมและภตัตาคาร (หมวด 55) 

การขายส่งและการคา้เพ่ือค่านายหนา้ ยกเวน้ ยานยนตแ์ละ 

รถจกัรยานยนต ์(หมวด 51) 

กิจกรรมดา้นอสงัหาริมทรัพย ์(หมวด 70) 

การขายปลีก ยกเวน้ ยานยนต ์และรถจกัรยานยนตร์วมทั้ง 

การซ่อมแซมฯ (หมวด 52) 

การบริการอ่ืน ๆ (หมวด 71 – 74, 92 – 93) 

หมายเหตุ :  ขอ้มูลของสถานประกอบการธุรกิจท่ีมีคนทาํงานตั้งแต่ 1  คนข้ึนไปท่ีตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา เขตเทศบาล 

และนอกเขตเทศบาลเฉพาะในทอ้งท่ีท่ีมีรูปแบบการบริหารงานเป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) 
 

ที่มา :  ข้อมูลสาํมะโนธุรกิจทางการคา้และธุรกิจทางการบริการ พ.ศ.  2 5 4 5   ทัว่ราชอาณาจกัร  สาํนกังานสถิติแห่งชาติ 

ภาคกลาง

17.5%

ภาคเหนือ

17.2%

ปริมณฑล

8.5%

กรุงเทพมหานคร

16.2%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

25.5%

ภาคใต้

15.1%

 

1,180,514 

แห่ง 

ร้อยละ 

ภาค 
0%

20%

40%

60%

80%

100%

ทั่วราชอาณาจักร กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้



  

ข้อถามเฉพาะของโรงแรมข้อถามเฉพาะของโรงแรม//เกสต์เฮาส์เกสต์เฮาส์   
 

 สาํหรับบนัทึกขอ้มูลของโรงแรมและเกสตเ์ฮาส์ ท่ีตกเป็นตวัอยา่งของโครงการสาํรวจธุรกิจทางการคา้และธุรกิจ

ทางการบริการ พ.ศ. 2546 แล้วนําไปคัดลอกลงในแบบ รก.46 
 

ข้อ 1 โปรดบันทกึจาํนวนห้องพกัและอตัราค่าเช่าห้องพกัต่อคืน 

ประเภท 

ห้องพกั 

จาํนวนห้องพกั 

ทั้งส้ิน 

ห้องพกัที่มเีคร่ืองปรับอากาศ ห้องพกัที่ไม่มเีคร่ืองปรับอากาศ 

จาํนวน  

(ห้อง) 

อตัราค่าเช่าต่อคืน  

(บาท) 

จาํนวน  

(ห้อง) 

อตัราค่าเช่าต่อคืน 

(บาท) 
      

1. หอ้งชุด      
      

2. หอ้งเตียงเด่ียว      
      

3. หอ้งเตียงคู ่      
      

4. อืน ๆ (ระบุ) 
 เช่น บงักะโล…… 

     
     

รวม      
  

 ห้องชุด (Suite room)                              หมายถึง ห้องพกัท่ีประกอบดว้ยห้องนอนหน่ึงห้องหรือสองห้อง ห้องรับแขกหรือห้องนัง่เล่น และอาจมีห้อง 

                                                                     สาํหรับใชเ้พ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นรวมอยูด่ว้ย 

 ห้องเตียงเดีย่ว (Double bedded room)   หมายถึง ห้องท่ีมีเตียงขนาดใหญ่ 

 ห้องเตียงคู่ (Twin bedded room)            หมายถึง ห้องท่ีมีเตียงเด่ียว 2 เตียง (วางแยกกนั) 

 ห้องพักอ่ืน ๆ                                             เช่น ห้อง 3 เตียง  บงักะโล 

ข้อ 2 โปรดบันทกึจาํนวนของผู้ทีม่าพกัทั้งส้ินในรอบปี 2545  

รวมจาํนวนผู้มาพกัทั้งส้ิน                                จาํนวน ……………….………. คน 
 

                                   1)  คนไทย                                                  จาํนวน ……………………….. คน   หรือ ………….…… % 
 

 เป็นคนในจงัหวดั                        จาํนวน ……………………….. คน   หรือ ……….……… % 
 

 เป็นคนต่างจงัหวดั                      จาํนวน ………………………... คน   หรือ ……….……… % 
 

                                   2)  คนต่างประเทศ                                      จาํนวน ……………………….. คน   หรือ ……….……… % 
 

ข้อ 3 โรงแรม/เกสต์เฮาส์แห่งนี ้มีห้องประชุม/สัมมนาหรือห้องจดัเลีย้งหรือไม่ (วงกลมรอบตวัเลขเพียงขอ้เดียว) 

                                  ไม่มี …………………… 1      มี ……………………. 2     

 
                                                                                             ถ้าวงกลม  ↑  ให้บันทึก  
                                                                               

 จาํนวนหอ้งประชุม/สมัมนาหรือหอ้งจดัเล้ียงทั้งส้ิน …….………..………... หอ้ง 

  

 

ช่ือโรงแรม/เกสตเ์ฮาส์ ……………………………..…. 



 

 

2 

ข้อ 4 โปรดบันทกึจาํนวนคนทีส่ามารถบรรจุได้ในแต่ละห้อง (ห้องประชุม/สัมมนา/ห้องจดัเลีย้ง) 

ห้องที ่ บรรจุคนได้ (คน) ห้องที่ บรรจุคนได้ (คน) 

1  7  

2  8  

3  9  

4  10  

5  11  

6  12  

ข้อ 5   ในรอบปี 2545 โรงแรม/เกสต์เฮาส์แห่งนี ้มีการจดัประชุม/สัมมนาหรือไม่ (วงกลมรอบตวัเลขเพียงขอ้เดียว) 

                                ไม่มี …………………… 1      มี ………………….…… 2     

 

 
                                                                                            ถ้าวงกลม  ↑  ให้บันทึก   

                                                                                      จาํนวนคร้ังในการจดัประชุม/สมัมนา ………………………………. คร้ัง 
 

 จาํนวนผูร่้วมประชุม/สมัมนาทั้งส้ิน (รวมทุกคร้ังตลอดปี) …….……………..…. คน 
 

ข้อ 6 โปรดบันทกึประเภทธุรกจิทีม่ีอยู่ภายในโรงแรม/เกสต์เฮาส์แห่งนี ้ (วงกลมรอบตวัเลข) 

ประเภทธุรกจิ ไม่ม ี
ม ี

ดาํเนินการเอง ดาํเนินการโดยผู้อ่ืน 

       1.  ภตัตาคาร/หอ้งอาหาร 1    2    3    

       2.  สถานบนัเทิง ไดแ้ก่ คอฟฟ่ีช็อพ/บาร์ ไนทค์ลบั/    

         ดิสโกเ้ทค  ผบั/คอ็กเทลเลา้นจ ์ คาราโอเกะ เป็นตน้ 1    2    3    

       3.  บริการแทก็ซ่ี/รถลีมูซีน 1    2    3    

       4.  ตดัผม - เสริมสวย 1    2    3    

       5.  นวดแผนโบราณ 1    2    3    

       6.  บริการนาํเท่ียว 1    2    3    

       7.  ร้านขายของท่ีระลึก 1    2    3    

       8.  อ่ืน ๆ (ระบุ) …………………………………… 1    2    3    
    

ข้อ 7 โปรดบันทกึจาํนวนผู้ใช้บริการเฉลีย่ต่อวนั และสัดส่วน (%) ของผู้มาใช้บริการในแต่ละประเภทธุรกจิที ่

โรงแรม/เกสต์เฮาส์ดาํเนินการเอง ดงันี ้ 
ประเภทธุรกจิ 

จาํนวนผู้ใช้บริการ 
เฉลีย่ต่อวนั (คน) คนไทย (%) คนต่างประเทศ (%) 

          1.  ภตัตาคาร/หอ้งอาหาร    

          2.  สถานบนัเทิง ไดแ้ก่ คอฟฟ่ีช็อพ/บาร์  ไนทค์ลบั/ดิสโกเ้ทค    

               ผบั/คอ็กเทลเลา้นจ ์ คาราโอเกะ เป็นตน้    

          3.  ร้านขายของท่ีระลึก    

          4.  อ่ืนๆ    

          4.1 …………………………………………………    

          4.2 …………………………………………………    

          4.3 …………………………………………………    
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ข้อ 8 โปรดบันทกึประเภทของส่ิงอาํนวยความสะดวกทีม่กีารให้บริการอยู่ภายในโรงแรม/เกสต์เฮาส์แห่งนี ้

                (วงกลมรอบตวัเลขไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

ν     ศูนยสุ์ขภาพ (Fitness) ……………………………….……. 1                    

ν   สระวา่ยนํ้า …………………………….…………………. 2 

ν   บริการไปรษณีย ์ โทรสาร …………………………….…. 3 

 

ข้อ 9   โปรดบันทกึจาํนวนลูกจ้าง จาํแนกตามระดบัพนักงานและเพศ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2545 

          (หรือเม่ือจ่ายเงนิเดือนงวดสุดท้ายในรอบปี 2545) 

                                                                                     
ระดบัพนักงาน 

จาํนวน (คน) 

ชาย หญิง 

     ลูกจ้าง 

 

  

              1.  ผูบ้ริหาร   

              2.  รองหวัหนา้ฝ่าย และผูช่้วยหวัหนา้ฝ่ายต่าง ๆ   

              3.  พนกังานผูใ้ชเ้ทคนิคระดบักลาง   

              4.  พนกังานท่ีไม่ตอ้งใชเ้ทคนิค    

รวม   

ข้อ 10 โปรดบันทกึมูลค่าสินทรัพย์และหนีสิ้น ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2545  

                          1. สินทรัพย์  

 1.1  เงินสด                                       …………………………………….. บาท 

 1.2  เงินฝากธนาคารพาณิชย ์           …………………………………….. บาท 

 1.3  เงินฝากธนาคารออมสิน            …………………………………….. บาท 

 1.4  พนัธบตัร/ตัว๋เงิน                        .……………………………………. บาท 

 1.5  ลูกหน้ี                                         ……………………………………. บาท 

 1.6  สินทรัพยอ่ื์น ๆ                           …………………………………….. บาท 

  2. หนีสิ้น 

 2.1  เงินกูร้ะยะสั้น                             …………………………………….. บาท 

 2.2  เงินกูร้ะยะยาว                            …………………………………….. บาท 

 2.3  หน้ีสินอ่ืน ๆ                               …………………………………….. บาท 

     

 เงินกูร้ะยะสั้น    ไดแ้ก่   เงินกูท่ี้มีระยะเวลาการชาํระคืนเงินกูไ้ม่เกิน 1 ปี 

 เงินกูร้ะยะยาว    ไดแ้ก่   เงินกูท่ี้มีระยะเวลาการชาํระคืนเงินกูเ้กินกวา่ 1 ปี 
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