ลับ

การสํ ารวจธุรกิจทางการค้ าและธุรกิจทางการบริการ
พ.ศ. 2553

สธ.53
วัตถุประสงค์ ของการเก็บรวบรวมข้ อมูล
สํานักงานสถิ ติแห่ งชาติ ได้จดั ทําการสํารวจธุ รกิ จทางการค้าและธุ รกิ จทางการบริ การ มาตั้งแต่
ปี 2511 โดยจัดทําเป็ นประจําทุก 2 ปี เพื่อเป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจ เช่น จํานวน
คนทํา งาน ลู ก จ้า ง ค่าตอบแทนแรงงาน เพื่ อให้ภาครัฐมีข ้อมู ล สถิ ติด้า นธุ รกิ จทางการค้าและบริ ก ารที่ เชื่ อถื อได้
และครบถ้วนในการวางแผน และกําหนดนโยบายในการพัฒนาธุ รกิ จของประเทศ เพื่อสร้ างระบบฐานข้อมูลที่ดี
และสนับสนุนการบริ หารงานระดับชาติให้มีประสิ ทธิ ภาพและเพิม่ ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
การสํารวจนี้คุม้ รวมสถานประกอบการธุ รกิจที่มีคนทํางานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ที่ดาํ เนิ นกิจการเกี่ยวกับ
การขายส่ ง ขายปลี ก โรงแรมละภัตตาคาร กิ จกรรมด้านอสังหาริ มทรัพย์ กิ จกรรมนันทนาการ และบริ การอื่น ๆ
ซึ่งตั้งอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา เขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลทัว่ ประเทศ
การนําข้ อมูลไปใช้ ประโยชน์
ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจนี้ ผใู ้ ช้ท้ งั ภาครัฐ เอกชนและประชาชน สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ดงั นี้
ภาครั ฐ : ใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศให้มีประสิ ทธิ ภาพ กําหนดนโยบายและ
ทิ ศ ทางการพัฒนาเศรษฐกิ จในระดับ ประเทศและระดับ ท้อ งถิ่ น การจัด ทํา แผนส่ ง เสริ ม วิส าหกิ จ ขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) จัดทําบัญชี ประชาชาติเพื่อกําหนดทิศทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และนําไปจัดทําแผน
และระบบในการจัดหางาน
ภาคเอกชน : ใช้เ ป็ นเครื่ องมื อสํา หรั บ ผูป้ ระกอบการในการวางแผนธุ ร กิ จ การตัด สิ น ใจลงทุ น
การขยายกิจการ ขยายสาขา ซึ่ งก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยงั สามารถใช้ขอ้ มูลพิจารณาเปรี ยบเทียบกับ
กิจการอื่น ๆ เพื่อให้ธุรกิจประสบความสําเร็ จ ซึ่ งเป็ นผลทําให้การเจริ ญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในประเทศโดยรวมดีข้ ึน
ภาคประชาชน : ใช้ในการพิจารณาประกอบการตัดสิ นใจในการลงทุน การศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกใน
ธุรกิจที่อยูใ่ นความสนใจ และเรื่ องที่เกี่ยวข้อง
โปรดให้ ค วามร่ วมมื อ ในการให้ ข้ อ มู ล กั บ การสํ า รวจและสํ า มะโนของสํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ
ความร่ วมมื อจากผู้ประกอบการทุกท่ านที่ได้ เสี ยสละเวลาอันมีค่าบอกเล่ าถึงข้ อมูลที่ถูกต้ องเป็ นจริ งก็เปรี ยบได้ กับ
เข็มทิ ศชี น้ าํ การกําหนดนโยบายและการดําเนิ นงานของภาครั ฐ และเอกชนไทยให้ ย่างก้ าวสู่ ความสําเร็ จได้ อย่ าง
ไม่ ผิดทิศทาง ในโอกาสนี ้ สํานักงานสถิติแห่ งชาติ ใคร่ ขอแสดงความขอบคุณในการร่ วมมือของท่ านด้ วยดีมา ณ ที่นดี ้ ้ วย

มั่ นใจในสํานั กงานสถิตแิ ห่ งชาติ รั ฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่ นคง
ชื่ อพนักงานสั มภาษณ์ …………………………………………………………...
ทีอ่ ยู่ ………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………

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

การรักษาความลับของผู้ให้ ข้ขอ้ มูล
สํานักงานสถิติแห่ งชาติ ขอยืนยันให้ ท่านมั่นใจในการเก็บรักษาความลับของข้ อมูลที่ท่านให้ มาซึ่งเป็ นข้ อมูล
ส่ วนบุคคลหรื อข้ อมูลรายกิจการ โดยสํ านักงานสถิติแห่ งชาติ จะนํามาประมวลเป็ นค่ าสถิติต่าง ๆ เช่ น ค่ าเฉลี่ย ร้ อยละ
เพื่อเผยแพร่ ในภาพรวมเท่ านั้น โดยจะไม่ เปิ ดเผยข้ อมูลรายกิจการที่จะทําให้ ผ้ ใู ช้ ทราบได้ ว่าเป็ นสถานประกอบการใด
โดยเด็ดขาด ซึ่ งท่านผูใ้ ห้ขอ้ มูลจะได้รับความคุม้ ครองตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550
. สํ านักงานสถิติแห่ งชาติ มีหน้ าทีต่ ้ องรักษาความลับข้ อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
มาตรา 15
บรรดาข้อมูลเฉพาะบุคคล หรื อเฉพาะรายที่ได้มาตามพระราชบัญญัติน้ ี ต้องถือเป็ นความลับโดยเคร่ งครัด
ห้ามมิให้ผูซ้ ่ ึ งปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี หรื อผูม้ ีหน้าที่เก็บรักษา เปิ ดเผยข้อมูลนั้น แก่บุคคลใดซึ่ งไม่มีหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติน้ ี เว้นแต่
(1) เป็ นการเปิ ดเผย เพื่อประโยชน์แก่ การสอบสวนหรื อการพิจารณาคดี ที่ตอ้ งหาว่ากระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
(2) เป็ นการเปิ ดเผยต่ อหน่ วยงาน เพื่อใช้ป ระโยชน์ใ นการจัดทํา สถิ ติ วิเคราะห์ หรื อวิจยั ทั้ง นี้ เท่า ที่ ไ ม่
ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่เจ้าของข้อมูล และต้องไม่ระบุหรื อเปิ ดเผยถึงเจ้าของข้อมูล
. การให้ ข้อมูลตอบแบบสอบถาม
มาตรา 18
ผูใ้ ดไม่ให้ขอ้ มูล หรื อไม่กรอกแบบสอบถามตามวิธีการที่กาํ หนดในประกาศตามมาตรา 10 หรื อไม่ส่งคืน
แบบสอบถามที่ ไ ด้ก รอกรายการแล้วแก่ พ นัก งานเจ้า หน้า ที่ หรื อหน่ วยงานภายในระยะเวลาที่ ก าํ หนดในประกาศ
ตามมาตรา 10 (4) หรื อไม่ให้ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรา 12 ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินสามพันบาท
มาตรา 19
ผูใ้ ดซึ่ งมีหน้าที่ให้ขอ้ มูลตามมาตรา 11 แต่จงใจให้ขอ้ มูลเป็ นเท็จต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรื อ
ปรับไม่เกินห้าพันบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 20
ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา 15 หรื อมาตรา 16 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรื อ
ทั้งจําทั้งปรับ

ลับ

สธ. 53

การสํ ารวจธุรกิจทางการค้ าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2553
บันทึกข้ อมูลการดําเนินกิจการระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2552
หากรอบบัญชี เป็ นระยะเวลาต่ างจากทีก่ าํ หนดไว้โปรดระบุ ………………………………
ID
1-15

1. ชื่ อสถานประกอบการ ………………………………………….……………….…………..
สถานทีต่ ้งั
เลขที่ …..……… ถนน …..…………………… ตรอก/ซอย ………………………….……..
ตําบล/แขวง ……………………..……………. อําเภอ/เขต …………….…...………………
จังหวัด ………………………...……………… รหัสไปรษณี ย ์ …….……………………….
โทรศัพท์ ……………………………………… โทรสาร ……………………………………
E-mail………………………………………………………………………………………...
เขตการปกครอง (วงกลมรอบตัวเลข)

1 ในเขตเทศบาล

2 นอกเขตเทศบาล

2. ถ้ าสถานประกอบการแห่ งนีม้ สี ถานทีต่ ดิ ต่ อแยกต่ างหากจากข้ อ 1
โปรดบันทึกรายละเอียดสถานทีต่ ดิ ต่ อ
เลขที่ …..……… ถนน …..…………………… ตรอก/ซอย ………………………….……..
ตําบล/แขวง ……………………..……………. อําเภอ/เขต …………….…...………………
จังหวัด ………………………...……………… รหัสไปรษณี ย ์ …….……………………….
โทรศัพท์ ……………………………………… โทรสาร …………………………………..
E-mail…………………………………………………………………………………………
เขตการปกครอง (วงกลมรอบตัวเลข) 1 ในเขตเทศบาล
2 นอกเขตเทศบาล

3. โปรดระบุชนิดของสิ นค้า และ/หรื อ บริการ เรียงลําดับจากสิ นค้าหรื อบริการทีม่ ี
มูลค่าขายหรื อรายรับจากมากไปน้ อย ………………………………………………………………

ใช้ ในสํ านักงาน
REG
16
CWT
17-18
AMP
19-20
MUN
21
BUSS_R
22-25
BUSS_L
26-29
SIZE_R
30-31
SIZE_L
32-33
NO
34-37
YR
38-39
ENU
40
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การแจงนับสถานประกอบการแห่ งนี้

(เช่น ขายปลีกและขายส่ งวัสดุก่อสร้าง ขายปลีกผ้าทอเป็ นผืน และเสื้ อสําเร็ จรู ป ขายปลีกเครื่ องใช้ไฟฟ้า

(วงกลมรอบตัวเลข)
1 แจงนับได้

และบริการซ่อมแซมเครื่ องใช้ไฟฟ้า ขายปลีกรถยนต์และบริการซ่อมรถ โรงแรม/เกสต์ เฮาส์ หอพัก

2 ย้ าย/หาไม่ พบ

ภัตตาคาร บาร์ ร้ านอาหาร บริการจัดหางาน และบริการให้คาํ ปรึ กษาด้านธุรกิจ เป็ นต้น)

3 เลิกกิจการ

ถ้ าประกอบธุรกิจมากกว่ า 1 ประเภท โปรดระบุประเภทธุรกิจที่มรี ายรับสู ง
………………………………………………………………………………………………………………..

ต้ องการทราบรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับการบันทึกแบบฯ ติดต่ อสอบถามได้ ที่

4 รื้ อถอน/ไฟไหม้
5 อื่น ๆ (ระบุ)……………………
………………………………..

2

ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ

ข้ อ 1 รู ปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย (วงกลมรอบตัวเลขเพียงข้อเดียว)

ส่วนบุคคล ห้างหุน้ ส่วนสามัญที่ไม่เป็ นนิติบุคคล …………………………..………….………... 1
ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ………………………………….…….………... 2
บริ ษทั จํากัด บริ ษทั จํากัด (มหาชน) ……………………………………………….……………… 3
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ …………………………………………………………..…………….. 4
สหกรณ์ ………………………………………………………………………………………….. 5
การจัดตั้งในรู ปแบบอื่น ๆ (ระบุ) ………………………………………………….……………... 6
ถ้ าวงกลม  -  ให้ บันทึกข้ อ 1.1 
ข้ อ 1.1 เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล (ที่ได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์)

Rec. 01
Col. 41-42

A01
43

A02
44-56

ข้ อ 2 รู ปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ (วงกลมรอบตัวเลขเพียงข้อเดียว)

สํานักงานแห่ งเดียว …………………………………………………………………………..

1

สํานักงานใหญ่ ………………………………………………………………………………..

2

สํานักงานสาขา ……………………………………………………………………………….

3

(ไม่มีสาขาและไม่เป็ นสาขาของสถานประกอบการอื่น)

(เป็ นเจ้าของหรื อควบคุมกิจการของสถานประกอบการที่เป็ นสาขา)
(เป็ นสาขาของสถานประกอบการอื่นที่เป็ นสํานักงานใหญ่)

A03
57

ถ้ าวงกลม  ให้ บันทึก 
ชื่ อและทีต่ ้งั ของสํานักงานใหญ่
ชื่ อสํานักงานใหญ่ ……………………………..………………………….………
สถานทีต่ ้งั ………………………….……………………………………………..

ข้ อ 3 ระยะเวลาในการดําเนินกิจการของสถานประกอบการ

บันทึกจํานวนปี ตั้งแต่เริ่ มดําเนินกิจการ ใน เศษของปี ให้ปัดขึ้นเป็ นอีกหนึ่งปี ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกิจการ/ประเภทธุรกิจ
A04
ให้บนั ทึกจํานวนปี ตั้งแต่ทาํ การประกอบธุรกิจตามประเภทที่บนั ทึกไว้ในข้อ 3 หน้าปก
ปี
58-59
A05
เดือน
จํานวนเดือนที่ประกอบธุรกิจในรอบปี
60-61
ถ้าประกอบธุรกิจน้อยกว่า 12 เดือน โปรดระบุเหตุผล ………………………………………………….………

A06
62

ข้ อ 4 สถานประกอบการแห่ งนีม้ ที ุนจดทะเบียนหรื อไม่ (วงกลมรอบตัวเลขเพียงข้อเดียว)
ไม่มี …………………… 1

มี ……………………….… 2
เงินทุนจดทะเบียน

ถ้ าวงกลม  ให้ บันทึก 

A07
63-73

พันล้าน

ล้าน

พัน

ข้ อ 5 สถานประกอบการแห่ งนีม้ ตี ่ างประเทศร่ วมลงทุนหรื อถือหุ้นหรื อไม่ (วงกลมรอบตัวเลขเพียงข้อเดียว)
ไม่มี ………………….…1



มี ……………………….…2

ถ้ าวงกลม  ให้ บันทึก 

ต่ างประเทศทีม่ าร่ วมลงทุนมากทีส่ ุ ด คือ ประเทศ............................
ระบุสัดส่ วนของผู้ร่วมลงทุนหรื อผู้ถือหุ้น  (วงกลมรอบตัวเลขเพียงข้อเดียว)
น้อยกว่า 10 % ….……………………..……...…………….. 1
10 - 50 % ……...….………………………………….….…. 2
มากกว่า 50 % ……………..…………..……………….….... 3

A09
75-77

(บาท)

A08
74

A10
78

3

ตอนที่ 2 คนทํางานและค่ าตอบแทนแรงงาน

Rec.02
Col. 41-42

ข้ อ 6 โปรดบันทึกจํานวนคนทํางานเฉลีย่ ของสถานประกอบการในปี 2552
สํ าหรับลูกจ้ างให้ นับทั้งลูกจ้ างประจําและลูกจ้ างชั่วคราว
1. คนทํางานโดยไม่ ได้ รับค่ าจ้ าง เงินเดือน
2. ลูกจ้ าง

รวม




B01
43-46
B02
47-50
B03
51-54

ชาย

คนทํางานโดยไม่ ได้รับค่ าจ้ าง เงินเดือน
หมายถึง เจ้าของกิจการ หรื อหุน้ ส่ วนที่ทาํ งานให้สถานประกอบการ โดยไม่ได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ผูท้ ี่อาศัยในครัวเรื อนของเจ้าของกิจการ
หรื อบุคคลอื่นที่ทาํ งานให้กบั สถานประกอบการ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 20 ชัว่ โมง โดยไม่ได้รับค่าจ้าง เงินเดือนประจํา
(ถ้าได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ให้นบั เป็ นลูกจ้าง)
ลูกจ้ าง
หมายถึง ผูท้ ี่ทาํ งานเกี่ยวกับการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การ และดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานประกอบการโดยได้รับ
ค่าตอบแทนเป็ นค่าจ้าง เงินเดือนเป็ นประจํา ได้แก่ พนักงานขาย เสมียน พนักงานบัญชี รวมทั้ง ผูจ้ ดั การและกรรรมการบริ หารซึ่งได้รับ
เงินเดือนประจํา เป็ นต้น

ข้ อ 7 โปรดบันทึกค่าตอบแทนแรงงานทีจ่ ่ ายให้ ลูกจ้ าง รวมทุกแผนกตลอดปี 2552

พันล้าน

1. ค่ าจ้ าง เงินเดือน
2. ค่ าล่ วงเวลา โบนัส เงินรางวัลพิเศษ เงินเพิม่ ค่ าครองชีพ ค่ านายหน้ า
3. สวัสดิการและผลประโยชน์ ตอบแทนอื่น ๆ
 ค่ารักษาพยาบาล
 อื่น ๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าเสื้ อผ้า/เครื่ องแต่งกาย ฯลฯ
4. เงินที่สถานประกอบการจ่ ายสมทบเข้ ากองทุนเพื่อการประกันสั งคม
รวม (1 + 2 + 3 + 4)






หญิง

B04
55-58
B05
59-62
B06
63-66

B07
67-76
B08
77-86
B09
87-96
B10
97-105
B11
106-114
B12
115-123
B13
124-133

จํานวนเงิน

ล้าน

พัน (บาท)

ค่ าจ้ าง เงินเดือน
หมายถึง เงินที่นายจ้างหรื อสถานประกอบการจ่ายให้ลูกจ้าง (ก่อนหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในส่ วนที่
ลูกจ้างต้องจ่าย ค่าประกันชีวติ และรายจ่ายอื่น ๆ ของลูกจ้าง) ตามข้อตกลง การจ้างแรงงาน โดยอาจจ่ายตามเงื่อนไขของระยะเวลาหรื อจ่าย
ตามปริ มาณ ทั้งนี้ ไม่รวมค่าล่วงเวลา โบนัส เงินรางวัลพิเศษ เงินเพิ่มช่วยค่าครองชีพ ค่านายหน้าสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ
สวัสดิการและผลประโยชน์ ตอบแทนอื่น ๆ
หมายถึง ผลประโยชน์ตอบแทนแรงงานที่นายจ้าง หรื อสถานประกอบการจ่ายหรื อบริ การให้แก่ลูกจ้าง ได้แก่ ค่าตอบแทนแรงงานที่จ่ายเป็ น
สิ่ งของหรื อบริ การและสวัสดิการที่นายจ้างจัดหาหรื อบริ การลูกจ้าง เช่น อาหาร เครื่ องดื่ม บ้านพักคนงาน ค่าเช่าบ้าน ค่าซ่อมแซมที่อยูอ่ าศัย
ค่ารักษาพยาบาล บริ การดูแลบุตร พาหนะรับส่ งมาทํางาน บันเทิงหรื อนันทนาการต่าง ๆ ที่จดั ให้ลูกจ้าง เป็ นต้น ทั้งนี้ ไม่ รวมเสื้ อผ้ าเครื่ อง
แบบที่ใช้ เฉพาะในการปฏิบัติงาน เช่ น ชุ ดไทยที่ใช้ ปฏิบัติงาน ชุ ดคนปรุ งอาหาร ซึ่งนับเป็ นค่ าใช้ จ่ายอื่น ๆ ของสถานประกอบการ
เงินที่สถานประกอบการจ่ ายสบทบเพื่อการประกันสั งคม
หมายถึง เงินที่สถานประกอบการจ่ายสบทบเข้ากองทุนเพื่อการประกันสังคมทั้งของรัฐบาลและเอกชน เพื่อมิให้ลูกจ้างได้รับความเดือดร้อน
เมื่อต้องขาดรายได้ในบางส่ วนหรื อทั้งหมด อันเนื่องมาจากการเจ็บป่ วยหรื อประสบอันตราย ทั้งในและนอกเวลาทํางาน การคลอดบุตร
ทุพพลภาพการว่างงาน ชราภาพ และเสี ยชีวติ เงินดังกล่าว ได้แก่ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนทดแทนแรงงาน กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ

4

ตอนที่ 3 ค่ าใช้ จ่ายของสถานประกอบการ

ข้ อ 8 โปรดบันทึกค่าใช้ จ่ายของสถานประกอบการในปี 2552

C01
43-53

1. ค่ าซื้ อสิ นค้ าเพื่อการจําหน่ ายและ/หรื อให้ บริการ
2. ค่ าใช้ จ่ายอื่น ๆ
2.1 ค่าไฟฟ้า
2.2 ค่านํ้าประปา
2.3 ค่าก๊าซ
2.4 ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง

2.5 ค่าไปรษณี ย ์ ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร
2.6 ค่าเครื่ องเขียน แบบพิมพ์ หนังสื อพิมพ์ และวัสดุสิ้นเปลือง
2.7 ค่าทําบัญชี ค่าปรึ กษา ค่าทนายความ ค่าตรวจสอบบัญชี
2.8 ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม ค่าวิจยั วางแผนและพัฒนา ค่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญต่างประเทศ
2.9 ค่าโฆษณา
Rec. 04
2.10 ค่าเบี้ยประกันภัย
Col. 41-42
2.11 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริ การอินเทอร์เน็ต
2.12 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบํารุ งรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
2.13 ค่าขนส่ งสิ นค้า (ที่ขาย)
2.14 ค่านายหน้า
2.15 ค่ารับรอง
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม …..…………………….%
 ค่ากิจกรรมเพื่อความบันเทิ ง นันทนาการ เช่น กีฬาต่าง ๆ…….…..%
 ค่าที่พก
ั ………………………………………….%
2.16 ค่าพาหนะและค่าที่พกั ที่ใช้เฉพาะเพื่อกิจการ
Rec. 05
2.17 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
Col. 41-42
2.18 ค่าบํารุ งการกุศล
2.19 ค่าซ่อมแซมสิ่ งก่อสร้าง ยานพาหนะ เครื่ องจักรและเครื่ องมือ ฯลฯ
2.20 ค่าเช่าอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน ยานพาหนะ เครื่ องจักรและเครื่ องมือ ฯลฯ
2.21 ค่าเช่าที่ดิน
2.22 ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนฯ
2.23 ค่าดอกเบี้ยจ่าย
2.24 หนี้สูญ
2.25 อื่น ๆ (ระบุ)…………………………………..
รวม (รายการ 2.1 + 2.2 + … + 2.25)
รวม (รายการ 1 + 2)

Rec. 06
Col. 41-42

C02
54-63
C03
64-73
C04
74-83
C05
84-93
C06
94-103
C07
104-113
C08
114-123
C09
124-133
C10
134-143
C11
43-52
C12
53-62
C13
63-72
C14
73-82
C15
83-92
C16
93-102

C20
127-136
C21
43-52
C22
53-62
C23
63-72
C24
73-82
C25
83-92
C26
93-102
C27
103-112
C28
113-122
C29
123-132
C30
43-53
C31
54-64

พันล้าน

C17
103-110
C18
111-118
C19
119-126

ล้าน

พัน

Rec. 03
Col. 41-42
(บาท)

4

5

ข้ อ 9

โปรดบันทึกค่ าภาษีในปี 2552
C32 C33
65 66-75

1. ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ (สุ ทธิ)

(ภาษีขายหักด้วยภาษีซ้ือ ถ้ายอดรวม ติดลบ ให้บนั ทึกเครื่ องหมายลบด้วย)

2. ค่ าภาษีอื่น ๆ (ไม่ รวมภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล)

พันล้าน

ล้าน

พัน

(บาท)

พัน

(บาท)



C34
76-85

(ค่าภาษีสรรพสามิต ค่าภาษีศุลกากร ค่าภาษีโรงเรื อน และที่ดิน ค่าภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมอากรแสตมป์ ต่างๆ ฯลฯ)

ตอนที่ 4 สิ นค้ าคงเหลือของสถานประกอบการ

ข้ อ 10 โปรดบันทึกมูลค่ าสิ นค้ าคงเหลือในปี 2552 (รวมทั้งวัสดุประกอบที่มีไว้เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ)
C35
86-95
C36
96-105

1. ต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
2. ปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

พันล้าน

ล้าน

ตอนที่ 5 รายรับของสถานประกอบการ
ข้ อ 11 โปรดบันทึกรายรับทีไ่ ด้ จากการจําหน่ ายสินค้ าและการให้ บริการในปี 2552
1. รายรับจากการประกอบธุรกิจการขายส่ ง ขายปลีก หรื อบริการ


รายรับที่ผา่ นเว็บไซต์ ……………. % หรื อคิดเป็ นมูลค่า

2. รายรับจากการขายห้ องพักของกิจการโรงแรม/เกสต์ เฮาส์


รายรับที่ผา่ นเว็บไซต์ ……………. % หรื อคิดเป็ นมูลค่า

2.1 รายรับจากภัตตาคาร/ห้ องอาหาร
2.2 รายรับจากสถานบันเทิง
2.3 รายรับจากร้ านขายของที่ระลึก
2.4 รายรับจากการให้ เช่ าห้ องประชุม/สั มมนา
3. รายรับอื่น ๆ

Rec.08
Col. 41-42

3.1 รายรับจากการให้เช่าที่ดิน
3.2 รายรับจากการให้เช่าอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน ยานพาหนะ
เครื่ องจักรและเครื่ องมือ ฯลฯ
3.3 ดอกเบี้ยรับ/เงินปั นผลรับ
3.4 กําไรจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนฯ
3.5 อื่น ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น

รวม (รายการ 1 + 2 + 2.1 + 2.2…. + 3)

D01
43-53
D02
54-63
D03
64-74
D04
75-84
D05
85-95
D06
96-106
D07
107-117
D08
118-128
D09
43-53
D10
54-63
D11
64-73
D12
74-83
D13
84-93
D14
94-103
D15
104-114

พันล้าน

ล้าน

Rec. 07
Col. 41-42

พัน

(บาท)

 รายรับ หมายถึง มูลค่าของการขายสิ นค้าหรื อรายรับที่ได้จากการให้บริ การในปี 2552 นอกจากนั้นยอดรวมรายรับจากการให้บริ การยังให้รวมถึงรายรับจากค่านายหน้าและค่ าธรรมเนียม
ที่สถานประกอบการได้รับจากการซื้ อหรื อขายของที่กระทําในนามของผูอ้ ื่นโดยไม่คาํ นึงถึงเวลาหรื อวิธีการชําระเงินจากลูกค้าทั้งนี้ให้รวมมูลค่าขายโดยการเช่าซื้ อและการขายผ่อนชําระและ
การขายสิ นค้าที่นาํ ไปฝากให้สถานประกอบการอื่นขายด้วย แต่ไม่รวมมูลค่าขายสิ นค้าที่ สถานประกอบการอื่นนํามาฝากขายและไม่รวมส่ วนลดที่สถานประกอบการลดให้แก่ผซู ้ ้ื อ
 รายรับจากการขายสิ นค้ าและบริการผ่านเว็บไซต์ หมายถึง มูลค่าของการขายสิ นค้าและบริ การที่เกิดจากคําสั่งซื้ อที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่ งนับรวมรายรับจากค่านายหน้าที่เกิดจากการและ
บริ การผ่านทางเว็บไซต์ดว้ ย โดยการขายสิ นค้า และ บริ การถือเป็ นอันสมบูรณ์ เมื่อสิ นค้าได้ถูกส่ งไปยังผูบ้ ริ โภคแล้วโดยอาจเป็ นการส่ งทางไปรษณีย ์ บริ ษทั ขนส่ งสิ นค้า รวมทั้งการส่ งสิ นค้า
ไปยังสาขาใดสาขาหนึ่งของผูป้ ระกอบการเพื่อรอให้ลูกค้าเข้ามารับโดยไม่คาํ นึ งว่าการชําระเงินมีการชําระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรื อไม่

6

ตอนที่ 6 สิ นทรัพย์ ถาวรของสถานประกอบการ
ข้ อ 12 โปรดบันทึกมูลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์ ถาวรในปี 2552
Rec.09
Col.
41-42
E01
1. ที่ดนิ
43-53
E02
2. อาคารและสิ่ งก่ อสร้ าง
54-64
E03
3. เครื่ องจักร
65-75
E04
4. ยานพาหนะ
76-86
E05
5. เครื่ องใช้ สํานักงาน (ครุ ภณั ฑ์) 87-97
E06
6. เครื่ องมืออื่น ๆ
98-108
E07
7. ซอฟต์ แวร์
109-119
8. สิ นทรัพย์ ถาวรอื่นๆ (ระบุ)…. E08
120-130
(เช่น ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิบตั ร)
E09
รวม
131-141

ต้ นงวด หรื อ 1 ม.ค. 52

พันล้าน

ล้าน

พัน

Rec.10
Col.
(บาท) 41-42
F01
43-53
F02
54-64
F03
65-75
F04
76-86
F05
87-97
F06
98-108
F07
109-119
F08
120-130
F09
131-141

ปลายงวด หรื อ 31 ธ.ค. 52

พันล้าน

ล้าน

พัน

Rec. 11
Col. 41-42

ข้ อ 13 มูลค่ าสินทรัพย์ ถาวรทีเ่ ปลีย่ นแปลงในระหว่ าง มกราคม – ธันวาคม 2552
พันล้าน

1. มูลค่ าสิ นทรัพย์ ถาวรทุกประเภทที่ซื้อหรื อผลิตขึน้ ใช้ เองระหว่ างปี
2. มูลค่ าสิ นทรัพย์ ถาวรทุกประเภทที่ขายระหว่ างปี
3. ค่ าโอนกรรมสิ ทธิ์










(บาท)

ล้าน

พัน

(บาท)

G01
43-53
G02
54-64
G03
65-75

มูลค่ าตามบัญชี
หมายถึง มูลค่าสุ ทธิของสิ นทรัพย์ถาวรหลังจากได้หกั ค่าเสื่ อมราคา ค่าสึ กหรอตามระยะเวลาการใช้งานจนถึงปัจจุบนั หรื อคิดมูลค่า
ที่เป็ นจริ งเมื่อสิ้ นสุ ดงวดบัญชีปี 2552 หรื อเมื่อ 31 ธันวาคม 2552
ซอฟต์ แวร์ (Software)
หมายถึง โปรแกรมสําเร็ จรู ปที่มีลิขสิ ทธิ์ หรื อ License ที่บุคคลหรื อสถาบันซื้ อมาใช้ในการประกอบกิจการ เช่น โปรแกรมสําเร็ จรู ป
SAS, SPSS, MS-OFFICE, DATA BASE, FOXPRO, AUTOWARE, AUTOCAD, PHOTO SHOP โปรแกรมสําหรับการ
จัดทํากราฟฟิ คต่าง ๆ และโปรแกรมการจัดทําบัญชี เป็ นต้น
มูลค่ าสิ นทรัพย์ ถาวรทุกประเภทที่ซื้อหรื อผลิตขึน้ ใช้ เอง
หมายถึง สิ นทรัพย์ถาวรใหม่หรื อสิ นทรัพย์ถาวรที่ใช้แล้วที่สถานประกอบการซื้อมาเพิ่มเติมหรื อผลิตขึ้นใช้เองระหว่าง มกราคม – ธันวาคม 2552
มูลค่ าสิ นทรัพย์ ถาวรทุกประเภทที่ขายระหว่ างปี
หมายถึง มูลค่าตามความเป็ นจริ งที่ได้ขายสิ นทรัพย์ถาวร ในระหว่าง มกราคม – ธันวาคม 2552
ค่ าโอนกรรมสิ ทธิ์
หมายถึง มูลค่าของค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิ ทธิ์ครอบครองสิ นทรัพย์ ระหว่างเจ้าของสิ นทรัพย์น้ นั ให้กบั บุคคลอื่น

6

7

ตอนที่ 7 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของสถานประกอบการ
ข้ อ 14 ปัญหาและอุปสรรคของสถานประกอบการ
1) …………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………..……………………………..…………….….
2) …………………………………………………..……………………………………………

Rec.12
Col. 41-42

H01
43-45

………………………………………………..……………………………..…………….….
3) …………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………..……………………………..…………….….
ข้ อ 15 ความช่ วยเหลือที่ต้องการจากหน่ วยงานของรัฐ
1) …………………………………………………..……………………………………………

H02
46-48

………………………………………………..……………………………..…………….….
2) …………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………..……………………………..…………….….
3) …………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………..……………………………..…………….….
ข้ อ 16 ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
1) …………………………………………………..……………………………………………

H03
49-51

………………………………………………..……………………………..…………….….
2) …………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………..……………………………..…………….….
3) …………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………..……………………………..…………….….
ชื่ อผู้ให้ ข้อมูล ……………………………………………………………………………………………………………
ตําแหน่ ง …………………………………………………………………………………………………...……………
หมายเลขโทรศัพท์ ตดิ ต่ อ ………………………………………………………...…………………………………….
ลงชื่ อ …………………………...……………
( …………………………………………)
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบัตงิ านเก็บรวบรวมข้ อมูล

ตรวจแล้ วลงชื่ อ ……………………….………………….
(...……….………………………………………)
สถิตจิ ังหวัดหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย/
หัวหน้ างานปฏิบัตกิ ารสถิติ

