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 การสํารวจธุรกจิทางการค้าและธุรกจิทางการบริการการสํารวจธุรกจิทางการค้าและธุรกจิทางการบริการ     

พพ..ศศ..  22555533  
  

  

 

วตัถุประสงค์ของการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

      สํานกังานสถิติแห่งชาติ ได้จดัทาํการสํารวจธุรกิจทางการคา้และธุรกิจทางการบริการ มาตั้งแต่                 

ปี 2511 โดยจดัทาํเป็นประจาํทุก 2 ปี เพื่อเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ เช่น จาํนวน

คนทาํงาน ลูกจา้ง ค่าตอบแทนแรงงาน เพื่อให้ภาครัฐมีข้อมูลสถิติด้านธุรกิจทางการค้าและบริการท่ีเช่ือถือได ้               

และครบถ้วนในการวางแผน และกาํหนดนโยบายในการพฒันาธุรกิจของประเทศ เพื่อสร้างระบบฐานขอ้มูลท่ีดี   

และสนบัสนุนการบริหารงานระดบัชาติใหมี้ประสิทธิภาพและเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศ 

     การสาํรวจน้ีคุม้รวมสถานประกอบการธุรกิจท่ีมีคนทาํงานตั้งแต่ 1 คนข้ึนไป ท่ีดาํเนินกิจการเก่ียวกบั

การขายส่ง ขายปลีก โรงแรมละภตัตาคาร กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย ์กิจกรรมนันทนาการ และบริการอ่ืน ๆ              

ซ่ึงตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา เขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลทัว่ประเทศ 

การนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 

      ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสาํรวจน้ีผูใ้ชท้ ั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดด้งัน้ี 

ภาครัฐ : ใช้ในการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจของประเทศให้มีประสิทธิภาพ กาํหนดนโยบายและ            

ทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับท้องถ่ิน การจัดทาํแผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง                      

และขนาดย่อม (SMEs) จดัทาํบญัชีประชาชาติเพื่อกาํหนดทิศทางการขยายตวัทางเศรษฐกิจ และนาํไปจดัทาํแผน

และระบบในการจดัหางาน 

ภาคเอกชน : ใช้เป็นเคร่ืองมือสําหรับผูป้ระกอบการในการวางแผนธุรกิจ การตดัสินใจลงทุน                 

การขยายกิจการ ขยายสาขา ซ่ึงก่อใหเ้กิดการจา้งงานเพิ่มข้ึน นอกจากน้ียงัสามารถใชข้อ้มูลพิจารณาเปรียบเทียบกบั

กิจการอ่ืน ๆ เพื่อใหธุ้รกิจประสบความสาํเร็จ ซ่ึงเป็นผลทาํใหก้ารเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจในประเทศโดยรวมดีข้ึน 

ภาคประชาชน : ใชใ้นการพิจารณาประกอบการตดัสินใจในการลงทุน การศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกใน

ธุรกิจท่ีอยูใ่นความสนใจ และเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง 

                               โปรดให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับการสํารวจและสํามะโนของสํานักงานสถิติแห่งชาติ        

ความร่วมมือจากผู้ประกอบการทุกท่านท่ีได้เสียสละเวลาอันมีค่าบอกเล่าถึงข้อมูลท่ีถูกต้องเป็นจริงกเ็ปรียบได้กับ      

เขม็ทิศชีน้าํการกาํหนดนโยบายและการดาํเนินงานของภาครัฐ และเอกชนไทยให้ย่างก้าวสู่ความสําเร็จได้อย่าง           

ไม่ผิดทิศทาง ในโอกาสนี ้สาํนักงานสถิติแห่งชาติ ใคร่ขอแสดงความขอบคุณในการร่วมมือของท่านด้วยดีมา ณ ท่ีนีด้้วย 

      
          

 

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

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

……………………………………………………………………………………… 

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

ม่ันใจในสาํนักงานสถิตแิห่งชาต ิรัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างม่ันคง 

สธ.53 



การรักษาความลบัของการรักษาความลบัของผู้ให้ผู้ให้ข้อมูลข้อมูล  

             สํานักงานสถติิแห่งชาติ ขอยนืยนัให้ท่านมั่นใจในการเกบ็รักษาความลับของข้อมูลที่ท่านให้มาซ่ึงเป็นข้อมูล

ส่วนบุคคลหรือข้อมูลรายกจิการ โดยสํานักงานสถติิแห่งชาติ จะนํามาประมวลเป็นค่าสถติิต่าง ๆ เช่น ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

เพื่อเผยแพร่ในภาพรวมเท่าน้ัน โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลรายกิจการที่จะทาํให้ผู้ใช้ทราบได้ว่าเป็นสถานประกอบการใด             

โดยเด็ดขาด  ซ่ึงท่านผูใ้หข้อ้มูลจะไดรั้บความคุม้ครองตามพระราชบญัญติัสถิติ พ.ศ. 2550 
   

.   สํานักงานสถิติแห่งชาติ มีหน้าทีต้่องรักษาความลบัข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม        

      มาตรา มาตรา   1515      

                                            บรรดาขอ้มูลเฉพาะบุคคลบรรดาขอ้มูลเฉพาะบุคคล   หรือเฉพาะรายท่ีไดม้าตามพระราชบญัญติัน้ีหรือเฉพาะรายท่ีไดม้าตามพระราชบญัญติัน้ี   ตอ้งถือเป็นความลบัตอ้งถือเป็นความลบัโดยเคร่งครัด โดยเคร่งครัด   

ห้ามมิให้ผูซ่ึ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ีหรือผูมี้หนา้ท่ีเก็บรักษา เปิดเผยขอ้มูลนั้น  แก่บุคห้ามมิให้ผูซ่ึ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ีหรือผูมี้หนา้ท่ีเก็บรักษา เปิดเผยขอ้มูลนั้น  แก่บุคคลใดซ่ึงไม่มีหน้าท่ีคลใดซ่ึงไม่มีหน้าท่ี

ตามพระราชบญัญติัน้ี  เวน้แต่                                                    ตามพระราชบญัญติัน้ี  เวน้แต่                                                      

                    (1)  เป็นการเปิดเผย  เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดีท่ีตอ้งหาว่ากระทาํความผิดตาม

พระราชบญัญติัน้ี 

                    (2)  เป็นการเปิดเผยต่อหน่วยงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการจดัทาํสถิติ วิเคราะห์หรือวิจยัทั้ งน้ี เท่าท่ีไม่

ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่เจา้ของขอ้มูล และตอ้งไม่ระบุหรือเปิดเผยถึงเจา้ของขอ้มูล 

.   การให้ข้อมูลตอบแบบสอบถาม 

                                                มาตรา มาตรา   1188        

                     ผูใ้ดไม่ให้ขอ้มูล หรือไม่กรอกแบบสอบถามตามวิธีการท่ีกาํหนดในประกาศตามมาตรา 10 หรือไม่ส่งคืน

แบบสอบถามท่ีได้กรอกรายการแล้วแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือหน่วยงานภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดในประกาศ               

ตามมาตรา  10  (4)  หรือไม่ใหค้วามสะดวกแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรา 12 ตอ้งระวางโทษปรับไม่

เกินสามพนับาท 

                        มาตรา 19 

                        ผูใ้ดซ่ึงมีหนา้ท่ีใหข้อ้มูลตามมาตรา 11 แต่จงใจใหข้อ้มูลเป็นเทจ็ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามเดือน  หรือ 

ปรับไม่เกินหา้พนับาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ      

                    มาตรา 20 

                        ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 15 หรือมาตรา 16 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหน่ึงปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือ                              

ทั้งจาํทั้งปรับ 
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สธ. 53 

การสํารวจธุรกจิทางการค้าและธุรกจิทางการบริการ พการสํารวจธุรกจิทางการค้าและธุรกจิทางการบริการ พ..ศศ..  22555533  
 

บันทกึข้อมูลการดําเนินกจิการระหว่างวันที ่1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2552 

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   5  3    

 

        

 

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 รูปแบบการจดัตั้งตามกฎหมาย (วงกลมรอบตวัเลขเพียงขอ้เดียว) 
Rec. 01 

Col. 41-42 
A01 
43 

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

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

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

ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ …………………………………………………………..…………….. 4 

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

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

                                                                                                                   ถ้าวงกลม   -   ให้บันทกึข้อ 1.1   

 ข้อ 1.1  เลขทะเบียนนิตบุิคคล (ท่ีไดจ้ดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย)์  

  A02 
44-56                

   

 

ข้อ 2 รูปแบบการจดัตั้งทางเศรษฐกจิ (วงกลมรอบตวัเลขเพียงขอ้เดียว) 
 A03 

57 

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

(ไม่มีสาขาและไม่เป็นสาขาของสถานประกอบการอ่ืน)  

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

(เป็นเจา้ของหรือควบคุมกิจการของสถานประกอบการท่ีเป็นสาขา)  

สํานักงานสาขา ………………………………………………………………………………. 3 

          (เป็นสาขาของสถานประกอบการอ่ืนท่ีเป็นสาํนกังานใหญ่)  
                                                                                                                                      ถ้าวงกลม    ให้บันทกึ  

 ช่ือและทีต่ั้งของสํานักงานใหญ่   

          ช่ือสํานักงานใหญ่……………………………..………………………….………   

          สถานทีต่ั้ง………………………….……………………………………………..   
    

 

ข้อ 3 ระยะเวลาในการดาํเนินกจิการของสถานประกอบการ 

บนัทึกจาํนวนปีตั้งแต่เร่ิมดาํเนินกิจการ ใน       เศษของปีใหปั้ดข้ึนเป็นอีกหน่ึงปี  ถา้มีการเปล่ียนแปลงกิจการ/ประเภทธุรกิจ 

ใหบ้นัทึกจาํนวนปี ตั้งแต่ทาํการประกอบธุรกิจตามประเภทท่ีบนัทึกไวใ้นขอ้ 3 หนา้ปก 
A04 

58-59     ปี 

 
จาํนวนเดือนท่ีประกอบธุรกิจในรอบปี 

A05 
60-61   เดือน 

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

ข้อ 4 สถานประกอบการแห่งนีม้ทุีนจดทะเบียนหรือไม่ (วงกลมรอบตวัเลขเพียงขอ้เดียว) 
A06 
62 

ไม่มี …………………… 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มี ……………………….… 2  ถ้าวงกลม   ให้บันทกึ  
                 พนัลา้น                ลา้น                    พนั       (บาท) 

                       เงนิทุนจดทะเบียน 
A07 

63-73            
 

  ข้อ 5 สถานประกอบการแห่งนีม้ต่ีางประเทศร่วมลงทุนหรือถือหุ้นหรือไม่ (วงกลมรอบตวัเลขเพียงขอ้เดียว) 
A08 
74 

       ไม่มี ………………….…1          มี ……………………….…2                                                 ถ้าวงกลม    ให้บันทกึ     

                                                               ต่างประเทศทีม่าร่วมลงทุนมากทีสุ่ด คือ ประเทศ............................ 
A09 

75-77    

                      ระบุสัดส่วนของผู้ร่วมลงทุนหรือผู้ถือหุ้น   (วงกลมรอบตวัเลขเพียงขอ้เดียว) 
A10 
78 

                    นอ้ยกวา่ 10 % ….……………………..……...…………….. 1     

                    10 - 50 % ……...….………………………………….….…. 2 

                    มากกวา่ 50 % ……………..…………..……………….….... 3 
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ตอนที ่2  คนทํางานและค่าตอบแทนแรงงาน 

ข้อ 6 โปรดบันทกึจาํนวนคนทาํงานเฉลีย่ของสถานประกอบการในปี 2552 
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 ผูท่ี้อาศยัในครัวเรือนของเจา้ของกิจการ 

              หรือบุคคลอ่ืนท่ีทาํงานใหก้บัสถานประกอบการ อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 20 ชัว่โมง โดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง เงินเดือนประจาํ 

              (ถา้ไดรั้บค่าจา้ง เงินเดือน ใหน้บัเป็นลูกจา้ง) 

 

 

      ลูกจ้าง 

              หมายถึง ผูท่ี้ทาํงานเก่ียวกบัการขายสินคา้หรือใหบ้ริการ และดาํเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ   ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและนอกสถานประกอบการโดยไดรั้บ 

              ค่าตอบแทนเป็นค่าจา้ง เงินเดือนเป็นประจาํ ไดแ้ก่ พนกังานขาย เสมียน  พนกังานบญัชี  รวมทั้ง  ผูจ้ดัการและกรรรมการบริหารซ่ึงไดรั้บ 

              เงินเดือนประจาํ เป็นตน้ 
 

ข้อ 7 โปรดบันทกึค่าตอบแทนแรงงานทีจ่่ายให้ลูกจ้าง รวมทุกแผนกตลอดปี 2552 

 จาํนวนเงิน              
   พนัลา้น               ลา้น                   พนั      (บาท) 

            1. ค่าจ้าง เงนิเดือน 
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  ในส่วนท่ี    

               ลูกจา้งตอ้งจ่าย ค่าประกนัชีวติ และรายจ่ายอ่ืน ๆ  ของลูกจา้ง)  ตามขอ้ตกลง การจา้งแรงงาน โดยอาจจ่ายตามเง่ือนไขของระยะเวลาหรือจ่าย       

               ตามปริมาณ ทั้งน้ี ไม่รวมค่าล่วงเวลา โบนสั เงินรางวลัพิเศษ เงินเพ่ิมช่วยค่าครองชีพ ค่านายหนา้สวสัดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ  

 สวัสดกิารและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ 

               หมายถึง ผลประโยชน์ตอบแทนแรงงานท่ีนายจา้ง หรือสถานประกอบการจ่ายหรือบริการใหแ้ก่ลูกจา้ง ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนแรงงานท่ีจ่ายเป็น     

               ส่ิงของหรือบริการและสวสัดิการท่ีนายจา้งจดัหาหรือบริการลูกจา้ง  เช่น อาหาร เคร่ืองด่ืม บา้นพกัคนงาน ค่าเช่าบา้น ค่าซ่อมแซมท่ีอยูอ่าศยั   

               ค่ารักษาพยาบาล บริการดูแลบุตร  พาหนะรับส่งมาทาํงาน บนัเทิงหรือนนัทนาการต่าง ๆ ท่ีจดัใหลู้กจา้ง  เป็นตน้  ท้ังนี้  ไม่รวมเส้ือผ้าเคร่ือง    

               แบบท่ีใช้เฉพาะในการปฏิบัติงาน เช่น ชุดไทยท่ีใช้ปฏิบัติงาน ชุดคนปรุงอาหาร ซ่ึงนับเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ของสถานประกอบการ 

 เงินท่ีสถานประกอบการจ่ายสบทบเพ่ือการประกนัสังคม 

              หมายถึง เงินท่ีสถานประกอบการจ่ายสบทบเขา้กองทุนเพ่ือการประกนัสังคมทั้งของรัฐบาลและเอกชน เพ่ือมิใหลู้กจา้งไดรั้บความเดือดร้อน   

              เม่ือตอ้งขาดรายไดใ้นบางส่วนหรือทั้งหมด   อนัเน่ืองมาจากการเจ็บป่วยหรือประสบอนัตราย  ทั้งในและนอกเวลาทาํงาน  การคลอดบุตร   

             ทุพพลภาพการวา่งงาน ชราภาพ และเสียชีวติ  เงินดงักล่าว  ไดแ้ก่  เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม  กองทุนทดแทนแรงงาน  กองทุนสาํรอง 

              เล้ียงชีพ 
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ตอนที ่3  ค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการ 

ข้อ 8 โปรดบันทกึค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการในปี 2552 
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 

Col. 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 

103-110 

 

     
 

        

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

111-118         

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

119-126         

                     2.16 ค่าพาหนะและค่าท่ีพกัท่ีใชเ้ฉพาะเพ่ือกิจการ 
C20 

127-136 
 

          

                     2.17 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
Rec. 05 

Col. 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 เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือ ฯลฯ  
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 

Col. 41-42 
C30 

43-53            

                 รวม (รายการ 1 + 2) 
C31 

54-64            
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ข้อ 9 โปรดบันทกึค่าภาษีในปี 2552  

               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 10 โปรดบันทกึมูลค่าสินค้าคงเหลือในปี 2552 (รวมทั้งวสัดุประกอบท่ีมีไวเ้พ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจ)  

   
               พนัลา้น                ลา้น                    พนั       (บาท) 

            1.  ต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2552 
C35 

86-95           
 

            2.  ปลายงวด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2552 
C36 

96-105           
 

ตอนที ่5  รายรับของสถานประกอบการ 

ข้อ 11 โปรดบันทกึรายรับทีไ่ด้จากการจาํหน่ายสินค้าและการให้บริการในปี 2552 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           

                  2.1  รายรับจากภัตตาคาร/ห้องอาหาร 
D05 

85-95            

                  2.2  รายรับจากสถานบันเทิง 
D06 

96-106            

                  2.3  รายรับจากร้านขายของที่ระลกึ 
D07 

107-117            

                  2.4  รายรับจากการให้เช่าห้องประชุม/สัมมนา 
D08 

118-128            

             3.  รายรับอ่ืน ๆ 
Rec.08 

 Col. 41-42 
D09 

43-53            

      3.1  รายรับจากการใหเ้ช่าท่ีดิน D10 
54-63           

       3.2  รายรับจากการใหเ้ช่าอาคาร อาคารพร้อมท่ีดิน ยานพาหนะ      
              เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือ ฯลฯ 

 

D11 
64-73           

 

     3.3  ดอกเบ้ียรับ/เงินปันผลรับ D12 
74-83           

      3.4  กาํไรจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนฯ  D13 
84-93           

      3.5  อ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการขา้งตน้ D14 
94-103           

 รวม  (รายการ 1 + 2 + 2.1 + 2.2…. + 3) 
D15 

104-114            
 

 รายรับ   หมายถึง   มูลค่าของการขายสินคา้หรือรายรับท่ีไดจ้ากการให้บริการในปี   2552  นอกจากนั้นยอดรวมรายรับจากการให้บริการยงัให้รวมถึงรายรับจากค่านายหนา้และค่าธรรมเนียม 

ท่ีสถานประกอบการไดรั้บจากการซ้ือหรือขายของท่ีกระทาํในนามของผูอ่ื้นโดยไม่คาํนึงถึงเวลาหรือวธีิการชาํระเงินจากลูกคา้ทั้งน้ีให้รวมมูลค่าขายโดยการเช่าซ้ือและการขายผอ่นชาํระและ  

การขายสินคา้ท่ีนาํไปฝากให้สถานประกอบการอ่ืนขายดว้ย  แต่ไม่รวมมูลค่าขายสินคา้ท่ี สถานประกอบการอ่ืนนาํมาฝากขายและไม่รวมส่วนลดท่ีสถานประกอบการลดให้แก่ผูซ้ื้อ 

 รายรับจากการขายสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์  หมายถึง  มูลค่าของการขายสินคา้และบริการท่ีเกิดจากคาํสั่งซ้ือท่ีไดรั้บผา่นทางเวบ็ไซต ์ ซ่ึงนบัรวมรายรับจากค่านายหนา้ท่ีเกิดจากการและ             

     บริการผา่นทางเวบ็ไซตด์ว้ย โดยการขายสินคา้ และ บริการถือเป็นอนัสมบูรณ์ เม่ือสินคา้ไดถู้กส่งไปยงัผูบ้ริโภคแลว้โดยอาจเป็นการส่งทางไปรษณีย ์บริษทัขนส่งสินคา้ รวมทั้งการส่งสินคา้ 

ไปยงัสาขาใดสาขาหน่ึงของผูป้ระกอบการเพื่อรอให้ลูกคา้เขา้มารับโดยไม่คาํนึงวา่การชาํระเงินมีการชาํระเงินผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ 
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ตอนที ่6  สินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ 

ข้อ 12 โปรดบันทกึมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ถาวรในปี 2552 

 Rec.09 
Col.  

41-42 

ต้นงวด หรือ 1 ม.ค. 52 

   พนัลา้น          ลา้น                พนั         (บาท) 

  

Rec.10 
Col. 

41-42 

ปลายงวด หรือ 31 ธ.ค. 52 

   พนัลา้น          ลา้น                พนั          (บาท) 

  
1. ที่ดนิ 

E01 
43-53 

           F01 
43-53 

           

2. อาคารและส่ิงก่อสร้าง 
E02 

54-64 
           F02 

54-64 
           

3. เคร่ืองจกัร 
E03 

65-75 
           F03 

65-75 
           

4. ยานพาหนะ 
E04 

76-86 
           F04 

76-86 
           

5. เคร่ืองใช้สํานักงาน (ครุภณัฑ)์  
E05 

87-97 
           F05 

87-97 
           

6. เคร่ืองมืออ่ืน ๆ 
E06 

98-108 
           F06 

98-108 
           

7. ซอฟต์แวร์ 
E07 

109-119 
           F07 

109-119 
           

8. สินทรัพย์ถาวรอ่ืนๆ (ระบุ)…. 
    (เช่น ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร) 

E08 
120-130 

           F08 
120-130 

           

     รวม E09 
131-141 

           F09 
131-141 

           

 

ข้อ 13 มูลค่าสินทรัพย์ถาวรทีเ่ปลีย่นแปลงในระหว่าง มกราคม – ธันวาคม 2552 
Rec. 11 

Col. 41-42 

              พนัลา้น            ลา้น                พนั       (บาท) 

                1.  มูลค่าสินทรัพย์ถาวรทุกประเภทที่ซ้ือหรือผลติขึน้ใช้เองระหว่างปี 
G01 

43-53            

 
                2.  มูลค่าสินทรัพย์ถาวรทุกประเภทที่ขายระหว่างปี 

G02 
54-64            

 
                3.  ค่าโอนกรรมสิทธ์ิ 

G03 
65-75            

 
   มูลค่าตามบัญชี 

หมายถึง มูลค่าสุทธิของสินทรัพยถ์าวรหลงัจากไดห้กัค่าเส่ือมราคา ค่าสึกหรอตามระยะเวลาการใชง้านจนถึงปัจจุบนั หรือคิดมูลค่า 

ท่ีเป็นจริงเม่ือส้ินสุดงวดบญัชีปี 2552 หรือเม่ือ 31 ธนัวาคม 2552 

 

   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 

 

   มูลค่าสินทรัพย์ถาวรทุกประเภทท่ีซ้ือหรือผลติขึน้ใช้เอง 

หมายถึง สินทรัพยถ์าวรใหม่หรือสินทรัพยถ์าวรท่ีใชแ้ลว้ท่ีสถานประกอบการซ้ือมาเพ่ิมเติมหรือผลิตข้ึนใชเ้องระหวา่ง มกราคม – ธนัวาคม 2552 

 

   มูลค่าสินทรัพย์ถาวรทุกประเภทท่ีขายระหว่างปี 

          หมายถึง มูลค่าตามความเป็นจริงท่ีไดข้ายสินทรัพยถ์าวร ในระหวา่ง มกราคม – ธนัวาคม 2552 

 

   ค่าโอนกรรมสิทธ์ิ 

          หมายถึง มูลค่าของค่าใชจ่้ายในการโอนกรรมสิทธ์ิครอบครองสินทรัพย ์ระหวา่งเจา้ของสินทรัพยน์ั้นใหก้บับุคคลอ่ืน 
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ตอนที ่ตอนที ่77  ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะของสถานประกอบการ 

ข้อ 14 ปัญหาและอุปสรรคของสถานประกอบการ 
Rec.12 

Col. 41-42 

 

 
1)  …………………………………………………..…………………………………………… 

 

 

 

 

  

H01 

43-45 
   

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

  

 

2)     …………………………………………………..…………………………………………… 

 

 

 

 

  

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

  3)  …………………………………………………..…………………………………………… 

 

 

 

 

  

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

  
     

ข้อ 15 ความช่วยเหลือที่ต้องการจากหน่วยงานของรัฐ 
H02 

46-48 
   

1)     …………………………………………………..…………………………………………… 

 

 

 

 

  

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

  2)     …………………………………………………..…………………………………………… 

 

 

 

 

  

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

  3)     …………………………………………………..…………………………………………… 

 

 

 

 

  

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

       

ข้อ 16 ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 
H03 

49-51 
   

1)     …………………………………………………..…………………………………………… 

 

 

 

 

  

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

  2)     …………………………………………………..…………………………………………… 

 

 

 

 

  

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

  3)     …………………………………………………..…………………………………………… 

 

 

 

 

  

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

       

 

ช่ือผู้ให้ข้อมูล …………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

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

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

             เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิานเกบ็รวบรวมข้อมูล                      สถิตจิังหวดัหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย/ 

                            หัวหน้างานปฏิบัตกิารสถิติ 
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