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สอ.2           
แบบแจงนับ 

สํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2540 
บันทกึข้อมูลการดําเนินกจิการระหว่างวนัที ่1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2539 

หากรอบบัญชีเป็นระยะเวลาต่างจากทีก่าํหนดไว้ โปรดระบุ.......................................... 
         

IDEN 

Col. 

CWT 

 1 - 2 

AMP 

3 - 4 

TAM  

5 - 6 

MUN 

 7 

ED 

8 - 10 

Blk/Vil 

11-12 

NO. 

 13 - 15 

IND 

16 - 19 

SIZE 

20 

ENU 

21 

CODE                      

ENU  1   แจงนับได้    2   ย้าย    3   หาไม่พบ    4   เลกิกจิการ    5  ร้ือถอน ไฟไหม้    6   อ่ืน ๆ (ระบุ)..................................... 

       1.  ช่ือสถานประกอบการ.................................................................................................................................   

       2.  สถานทีต่ั้งของโรงงาน 

            เลขท่ี.....................................หมู่ท่ี..................ถนน................................................................................... 

            ตรอก/ซอย.......................................................ตาํบล/แขวง....................................................................... 

            อาํเภอ/เขต........................................................จงัหวดั.............................................................................. 

            รหสัไปรษณีย.์...................................โทรศพัท์........................................โทรสาร.................................... 

         .  เขตการปกครอง (วงกลมรอบตวัเลข)  1   เขตเทศบาล  2   เขตสุขาภิบาล   3   นอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาล 

       3.  สถานทีต่ั้งของสํานักงาน 

            เลขท่ี.....................................หมู่ท่ี..................ถนน................................................................................... 

            ตรอก/ซอย.......................................................ตาํบล/แขวง....................................................................... 

            อาํเภอ/เขต........................................................จงัหวดั.............................................................................. 

            รหสัไปรษณีย.์...................................โทรศพัท์........................................โทรสาร.................................... 

           เขตการปกครอง (วงกลมรอบตวัเลข)  1   เขตเทศบาล  2   เขตสุขาภิบาล   3   นอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาล   

       4.  ชนิดของผลผลติทีส่ถานประกอบการผลติ  ......................................................................................... 

             (บนัทึกชนิดของผลผลิตท่ีสถานประกอบการผลิตโดยละเอียด เช่น เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการคดัเมลด็พืช  เคร่ืองจกัรสาํหรับ 

               ทอผา้   หลอดอิเลก็ทรอนิกค ์ วงกบไม ้  ขวดแกว้   อิฐบลอ็ค   กระป๋องสงักะสี  ทอผา้  สีขา้ว  โรงเล่ือย ฯลฯ 

               ถ้าผลติมากกว่าหน่ึงชนิด ให้บันทกึชนิดของผลผลติทีผ่ลติและจําหน่ายได้มูลค่าสูงสุด)                        

            ตอ้งการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการบนัทึกแบบฯ ติดต่อสอบถามไดท่ี้ 

 

 

 

 



 

 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ 

ข้อ 1     รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย  (วงกลมรอบตวัเลขเพียงขอ้เดียว) 
Rec. 1 
Col. 22 

A01 
23 

                             ส่วนบุคคล หรือหา้งหุน้ส่วนท่ีไม่เป็นนิติบุคคล...............................  1 
                             หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล หา้งหุน้ส่วนจาํกดั...............................  2 
                             บริษทัจาํกดั บริษทัมหาชนจาํกดั.....................................................  3 
                             องคก์าร รัฐวสิาหกิจ.......................................................................  4 
                             องคก์ารเอกชนท่ีไม่แสวงหากาํไร...................................................  5 
                             สหกรณ์.........................................................................................  6 

                             การจดัตั้งในรูปแบบอ่ืนๆ (ระบุ)...................................................... 7   

ข้อ 2     รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกจิ   (วงกลมรอบตวัเลขเพียงขอ้เดียว) 
A02 
24 

                             สํานักงานแห่งเดียว..........................................................................  1     

  

  

  

 

                                        (ไม่มีสาขาและไม่เป็นสาขาของสถานประกอบการอ่ืน) 

                             สํานักงานเครือข่าย .........................................................................  2 

                                   (ไม่เป็นสาํนกังานใหญ่หรือสาขา   แต่มีการติดต่อ พ่ีงพา  
                                         ไดรั้บการสนบัสนุน   หรือใหก้ารสนบัสนุนในดา้นการ 
                                         บริหารและดาํเนินงานกบัสถานประกอบการอ่ืนในกลุ่ม  
                                         หรือในเครือข่ายเป็นคร้ังคราว) 

                             สํานักงานใหญ่                          

                                    (เป็นเจา้ของหรือควบคุมกิจการของสถานประกอบการท่ีเป็นสาขา).......  3 

                                   สํานักงานสาขา  

                                     (เป็นสาขาของสถานประกอบการอ่ืนท่ีเป็นสาํนกังานใหญ่) ................  4    

                                                                        ถา้วงกลม     ใหบ้นัทึกขอ้  2.1     

 

  ข้อ 2.1                      ช่ือและทีต่ั้งของสํานักงานใหญ่ 

  

 

         ช่ือสาํนกังานใหญ่.................................................................................................... 

       สถานท่ีตั้ง................................................................................................................ 

        ...............................................................................................................................            

                   

     
ข้อ 3           ระยะเวลาในการดําเนินกจิการ 

  

              บนัทึกจาํนวนปีตั้งแต่เร่ิมดาํเนินกิจการ ใน � �เศษของปีใหปั้ดข้ึนเป็นอีกหน่ึงปี  ถา้มีการเปล่ียนแปลงกิจการผลิต                       

.               ใหบ้นัทึกจาํนวนปีตั้งแต่ทาํการผลิตผลผลิตชนิดท่ีบนัทึกไวใ้นขอ้ 4 หนา้ปก                                   
               A03 

25-26 
  

 ปี 

               ข้อ 4            ทุนจดทะเบียน  
                                          พนัลา้น       ลา้น          พนั    (บาท) 

                                                                                                                                                                                                                                                                  τ                         τ                         τ 



        บนัทึกเงินทุนจดทะเบียนเป็นจาํนวนเงินบาท ใน � ถา้ไม่มีทุนจดทะเบียนใหขี้ด “ -” 

 

A04 
27-38  

            

     
ข้อ 5            การลงทุนจากต่างประเทศ    

A05 
39 

             สถานประกอบการแห่งน้ี มีต่างประเทศร่วมลงทุน หรือถือหุน้ หรือมีเจา้ของเป็นชาวต่างประเทศหรือไม่  

               (วงกลมรอบตวัเลขเพียงขอ้เดียว)  
                           ไม่มี..............................................................................................................................  1    
                               มี.................................................................................................................................  2 

                                                                 ถา้วงกลม     ใหบ้นัทึกขอ้ 5.1 และขอ้ 5.2      

 ข้อ 5.1     การถือหุ้นหรือลงทุนจากต่างประเทศ  (วงกลมรอบตวัเลขเพียงขอ้เดียว)  
A06 
40 

 

                        ต่างประเทศถือหุน้ฯ ทั้งหมด.......................................................  1    
                       ต่างประเทศถือหุน้ฯ บางส่วน 
                                 ถือหุน้ฯ มากกวา่ 50 %...................................................  2  
                                 ถือหุน้ฯ  50 %...............................................................  3  
                                 ถือหุน้ฯ ตํ่ากวา่ 50 %.....................................................  4  

                   

 ข้อ 5.2   ประเทศทีถื่อหุ้นหรือลงทุนมากทีสุ่ด  (วงกลมรอบตวัเลขเพียงขอ้เดียว)  
A07 
41 

 

                เกาหลี...............................  1        จีน...................................................  5                     
              ญ่ีปุ่น.................................  2        สหรัฐอเมริกา..................................  6                      
                ไตห้วนั.............................  3        ยโุรป...............................................  7  
                สิงคโปร์...........................  4        ประเทศอ่ืน (ระบุ)............................  8                                                                            

                   

      
ข้อ 6            การได้รับการส่งเสริมการลงทุน   

 

A08 
42 

             ในปี 2539 สถานประกอบการแห่งน้ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หรือไม่  

               (วงกลมรอบตวัเลขเพียงขอ้เดียว)  

                          ไม่ไดรั้บ..................................................................................................................   1    
                              ไดรั้บ......................................................................................................................   2 

ข้อ 7            ระยะเวลาทีท่าํการผลติในปี 2539  

 

 

                   7.1  จํานวนวนัทีท่าํการผลติในรอบปี            
A09 
43-45     วนั 

     
                   7.2  จํานวนช่ัวโมงทีท่าํการผลติต่อวนั (นบัรวมทุกกะ) 

A10 
46-47 

   ชัว่โมง 

     
ข้อ 8            การส่งผลผลติออกไปจําหน่ายในต่างประเทศ 

A11 
48 

             ในปี 2539 สถานประกอบการแห่งน้ีไดส่้งผลผลิต ออกไปจาํหน่ายในต่างประเทศหรือไม่  การส่งสินคา้ก่ึงสาํเร็จรูปไปผลิตต่อ 

               ในต่างประเทศ ถือวา่เป็นการส่งออกดว้ย  (วงกลมรอบตวัเลขเพียงขอ้เดียว)  

                          ไม่มีการส่งออกผลผลิต.....................................................................................  1       
                              มีการส่งออกผลผลิต.........................................................................................  2           

                                                                            ถา้วงกลม     ใหบ้นัทึกขอ้ 8.1       

 ข้อ 8.1     การส่งออกผลผลติไปจําหน่ายต่างประเทศ 
A12 
49 

 

 
                  คิดเป็นร้อยละของมูลค่าผลผลิตทั้งส้ิน  (วงกลมรอบตวัเลขเพียงขอ้เดียว)                          

                          ส่งออกทั้งหมด .......................................................... 1    
                          ส่งออกบางส่วน  
                                   ส่งออกมากกวา่ 50 %....................................  2  

                   



                                   ส่งออก 50 %.................................................. 3  
                                   ส่งออกตํ่ากวา่ 50 %........................................ 4  

     
ข้อ 9            การใช้วตัถุดิบและวสัดุประกอบทีผ่ลติจากต่างประเทศ 

A13 
50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ในปี 2539 สถานประกอบการแห่งน้ีมีการใชว้ตัถุดิบหรือวสัดุประกอบการผลิตท่ีมาจากต่างประเทศหรือไม่  

             (วงกลมรอบตวัเลขเพียงขอ้เดียว)          

                          ไม่มีการใชว้ตัถุดิบฯ จากต่างประเทศ..................................................................  1  
                              มีการใชว้ตัถุดิบฯ จากต่างประเทศ......................................................................  2      

                                                                      ถา้วงกลม     ใหบ้นัทึกขอ้ 9.1      
 ข้อ 9.1     มูลค่าวตัถุดิบและวสัดุฯ จากต่างประเทศ ทีใ่ช้ในการผลติ 

A14 
51 

 

                   คิดเป็นร้อยละของมูลค่าวตัถุดิบฯ ท่ีใชใ้นการผลิตทั้งส้ิน (วงกลมรอบตวัเลขเพียงขอ้เดียว)                        

                          ใชว้ตัถุดิบฯ ต่างประเทศทั้งหมด..................................  1 
                          ใชว้ตัถุดิบฯ ต่างประเทศบางส่วน 
                                          ใชม้ากกวา่ 50 %....................................  2  
                                          ใช ้50 %. ...............................................  3 
                                          ใชต้ ํ่ากวา่ 50 %.......................................  4  

                   

     
ข้อ 10       การลงทุนเพ่ือขยายหรือปรับปรุงกจิการ ในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา  (ปี 2535 - 2539)   

A15 
52 

           ในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา สถานประกอบการแห่งน้ีมีการลงทุนเพ่ือขยายหรือปรับปรุงกิจการในดา้นต่างๆ  
             ตามวธีิการท่ีระบุไวใ้นขอ้ 10.1 หรือไม่  (วงกลมรอบตวัเลขเพียงขอ้เดียว)         

                          ไม่มีการขยายหรือปรับปรุงกิจการ.......................................................   1 
                          มีการขยายหรือปรับปรุงกิจการ............................................................   2        

                                                                        ถา้วงกลม    ใหบ้นัทึกขอ้ 10.1      

 ข้อ 10.1 

  

   วธีิการขยายหรือปรับปรงกจิการในด้านต่าง ๆ    
A16 

53-56 
     

 
                   ทีไ่ด้ดําเนินการไปแล้ว  (วงกลมรอบตวัเลขไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)    

                       ขยายหรือก่อสร้างโรงงานเพิ่มเติม........................ 1 
                       ซ้ือเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์การผลิต........ 2 
                       จา้งคนทาํงานเพิ่ม ................................................ 3 
                       เพิ่มปริมาณการผลิต............................................. 4 

                   

     
ข้อ 11            แผนการลงทุนเพ่ือขยายหรือปรับปรุงกจิการในอกี 3 ปีข้างหน้า (ปี 2540-2542) 

 

A17 
57 

          ในระหวา่งปี 2540-2542 สถานประกอบการแห่งน้ีมีแผนการลงทุนหรือคาดวา่จะลงทุนเพ่ือขยายหรือ 
            ปรับปรุงกิจการในดา้นต่างๆ  ตามวธีิการท่ีระบุไวใ้นขอ้ 11.1 หรือไม่   (วงกลมรอบตวัเลขเพียงขอ้เดียว)    

                         ไม่มีแผนการขยายหรือปรับปรุงกิจการ...................................................  1 
                         มีแผนการขยายหรือปรับปรุงกิจการ......................................................... 2   

                                                                         ถา้วงกลม    ใหบ้นัทึกขอ้ 11.1     

 ข้อ 11.1     แผนการขยายหรือปรับปรงกจิการในด้านต่าง ๆ   

 

A18 
58-61 

      

 
                   ทีจ่ะดําเนินการ  (วงกลมรอบตวัเลขไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)    

                       ขยายหรือก่อสร้างโรงงานเพิ่มเติม......................  1 
                       ซ้ือเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์การผลิต......  2 

                   



                       จา้งคนทาํงานเพิ่ม ............................................... 3 
                       เพิ่มปริมาณการผลิต............................................. 4 

     

ตอนที่ 2  คนทํางานและค่าตอบแทนแรงงาน 

ข้อ 12      การจ้างคนทาํงานในปี 2539  (วงกลมรอบตวัเลขเพียงขอ้เดียว) 

  

A19 
62 

                             จาํนวนคนทาํงานท่ีจา้งสมํ่าเสมอตลอดปี............................................  1 
                             จาํนวนคนทาํงานท่ีจา้งเปล่ียนแปลงมากนอ้ยตามฤดูกาล.....................  2 
                                                                         ถา้วงกลม    ใหบ้นัทึกขอ้ 12.1     

      
 ข้อ 12.1     จํานวนลูกจ้างในกรรมวธีิการผลติ ทีจ้่างสูงสุดและตํ่าสุดในปี 2539    

 

  

          
 

 
      จาํนวนจา้งสูงสุด                                                                                                      

A20 
63 - 66 

      

              
       จาํนวนจา้งตํ่าสุด 

A21 
67 - 70 

      

         

ข้อ 13      จํานวนคนทาํงานของสถานประกอบการในปี 2539   

           บนัทึกจาํนวนคนทาํงานโดยเฉลีย่ของสถานประกอบการในปี 2539    สาํหรับลูกจา้ง ใหน้บัทั้งลูกจา้งประจาํและลูกจา้งชัว่คราว  
 
  
 ชาย  หญงิ 

 13.1 เจ้าของหรือหุ้นส่วนทีท่าํงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง/เงินเดือน  
A22 

71 - 74 

    A27 
91 - 94 

    

 13.2 คนทาํงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง/เงินเดือน 
A23 

75 - 78 

    A28 
95 - 98 

    

 13.3 ลูกจ้างในกรรมวธีิการผลติ              

  

  

 

      

A24 
79 - 82 

    A29 
99 -102 

    

 13.4 ลูกจ้างอ่ืนๆ                               
A25 

83 - 86 

    A30 
103-106 

    

                              รวม   

 

A26 
87 - 90 

    A31 
107-110 

    

 

     ∫  คนทาํงาน   

 

 

 

หมายถึงผูท่ี้ทาํงานในสถานประกอบการ หรือทาํงานใหก้บัสถานประกอบการ ทั้งน้ีใหร้วม เจา้ของหรือหุน้ส่วน
ท่ีทาํงานใหก้บัสถานประกอบการ ผูช่้วยธุรกิจของครัวเรือน คนทาํงานของสถานประกอบการท่ีไปประจาํ
ปฏิบติังานนอกสถานท่ี เช่น ตวัแทนขาย เจา้หนา้ท่ีติดตั้ง ซ่อมแซมและบาํรุงรักษา  (คนทาํงาน ไม่นบัรวม
ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บเบ้ียประชุมเป็นคร้ังคราว  คนทาํงานของสถานประกอบการอ่ืนท่ีมาปฏิบติังาน
ประจาํท่ีสถานประกอบการแห่งน้ี คนทาํงานท่ีมารับงานไปทาํท่ีบา้น) 

เจ้าของหรือหุ้นส่วนทีท่าํงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง/เงินเดือน    หมายถึงเจา้ของกิจการ  หรือหุน้ส่วนท่ีทาํงานใหส้ถานประกอบการโดย  

                                  ไม่ไดรั้บค่าจา้ง/เงินเดือน (ถา้ไดรั้บค่าจา้ง/เงินเดือน ใหน้บัเป็นลูกจา้ง) 

คนทาํงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง/เงินเดือน   หมายถึงผูท่ี้อาศยัอยูใ่นครัวเรือนของเจา้ของกิจการหรือหุน้ส่วน หรือบุคคลอ่ืนท่ีทาํงานใหก้บั 

                                  สถานประกอบการ อยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 20 ชัว่โมง โดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง/เงินเดือนเป็นประจาํ  (ถา้ไดรั้บค่าจา้ง 

                                  เงินเดือน ใหน้บัเป็นลูกจา้ง) 

ลูกจ้างในกรรมวธีิการผลติ   หมายถึง  ลูกจา้งทั้งหมดท่ีทาํงานเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการผลิตในขั้นตอนต่าง ๆ    หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง      

                                  กบัการผลิต  เช่น คนงานทอผา้  คนงานประกอบช้ินส่วน  รวมทั้งพนกังานส่งของหรือส่งเอกสารของโรงงาน  

                                  พนกังานคลงัสินคา้  พนกังานบรรจุหีบห่อ  ช่างซ่อมเคร่ืองจกัร  พนกังานตรวจสอบคุณภาพ  และยามโรงงาน                                               



ลูกจ้างอ่ืนๆ หมายถึง ลูกจา้งทั้งหมดนอกเหนือจากลูกจา้งในกรรมวธีิการผลิต รวมถึงผูป้ฏิบติังานบริหาร นกัวชิาการ เสมียน

พนกังาน เช่น ผูจ้ดัการ ผูอ้าํนวยการ และกรรมการบริหาร ท่ีไดรั้บค่าจา้ง/เงินเดือน ผูป้ฏิบติังานในหอ้งทดลอง

และนกัวจิยั  พนกังานพิมพดี์ด พนกังานบญัชี และพนกังานขาย เป็นตน้ 

ข้อ 14      จํานวนคนทาํงานทีรั่บงานไปทาํทีบ้่าน ในปี 2539  

             บนัทึกจาํนวนคนทาํงานท่ีมารับงานจากโรงงานไปทาํท่ีบา้น    คนทาํงานดงักล่าว           
◌ฺ◌ฺA32 
111-114 

    

             จะตอ้งมีรายช่ือปรากฎอยูใ่นบญัชีจ่ายค่าจา้งของสถานประกอบการแห่งน้ี  

 

ข้อ 15      ช่ัวโมงทาํงานของลูกจ้างในกรรมวธีิการผลติของสถานประกอบการ ในปี 2539  

                   15.1  จํานวนวนัทาํงานต่อสัปดาห์            A33 
115 

 
 วนั 

     
                   15.2  จํานวนช่ัวโมงทาํงานเฉลีย่ต่อวนั (เฉล่ียทุกกะ) 

A34 
116-117 

  
 ชัว่โมง 

     
ข้อ 16        ค่าตอบแทนแรงงาน ในปี 2539                                        

  

Rec. 2 
22 

                บนัทึกค่าจา้งเงินเดือนและค่าตอบแทนแรงงานอ่ืนๆ ท่ีจ่ายใหลู้กจา้ง ทุกแผนกตลอดทั้งปี 2539                                                                                       

    

 

ลูกจ้างในกรรมวธีิการผลติ  ลูกจ้างอ่ืนๆ 
                  

 

พนัลา้น   ลา้น          พนั     (บาท)    

  

 พนัลา้น   ลา้น          พนั     (บาท)           

                  

 

τ                        τ                         τ                          
 

τ                        τ                         τ                          
   16.1  ค่าจ้าง เงินเดือน              

 

B01 
23 - 32 

          B05 
63 - 72 

          

   16.2  ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินรางวลัพเิศษ  
           เงินเพิม่ค่าครองชีพ ค่านายหน้า 

B02 
33 - 42 

          B06 
73 - 82 

          

   16.3  ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ                         
B03 

43 - 52 
          B07 

83 - 92 

          

                                  รวม 
B04 

53 - 62 
          B08 

93-102 

          

                                                                                                                           ลา้น          พนั        (บาท)                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   τ                         τ                          

   16.4  ค่าจ้างทีจ่่ายให้คนงานทีรั่บงานไปทาํทีบ้่าน  
◌ฺ◌ฺB09 

 

          

  
   16.5  ค่าเบีย้ประชุมกรรมการและผู้ถือหุ้น    

B10 
112-120 

          

 

   16.6  เงินทีส่ถานประกอบการจ่ายสมทบเพ่ือการประกนัสังคม 
B11 

121-129 

          

 

 ∫  ค่าจ้าง เงินเดือน  

  

   

 ∫  ผลประโยชน์ 
      ตอบแทนอ่ืนๆ 

 

หมายถึง เงินท่ีนายจา้งหรือสถานประกอบการจ่ายใหลู้กจา้ง (ก่อนหกัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา เงินสมทบ
กองทุนประกนัสงัคมในส่วนท่ีลูกจา้งตอ้งจ่าย ค่าประกนัชีวติ และรายจ่ายของลูกจา้งอ่ืนๆ) ตามขอ้ตกลงการ
จา้งแรงงาน โดยอาจจ่ายตามเง่ือนไขของระยะเวลา หรือจ่ายตามปริมาณงาน ทั้งน้ีไม่รวมค่าล่วงเวลา โบนสั 
เงินรางวลัพิเศษ เงินเพ่ิมช่วยค่าครองชีพ ค่านายหนา้ และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ   

หมายถึง ผลประโยชน์ตอบแทนแรงงานท่ีนายจา้งหรือสถานประกอบการจ่ายหรือบริการใหแ้ก่ลูกจา้ง ไดแ้ก่ 
ค่าตอบแทนแรงงานท่ีจ่ายเป็นส่ิงของหรือผลผลิต และสวสัดิการท่ีนายจา้งจดัหาหรือบริการลูกจา้ง เช่น 
อาหาร เคร่ืองด่ืม บา้นพกัคนงาน ค่าเช่าบา้น ค่าซ่อมแซมท่ีอยูอ่าศยั ค่ารักษาพยาบาล บริการดูแลบุตร  
พาหนะรับส่งมาทาํงาน บนัเทิงหรือสนัทนาการต่างๆ ท่ีจดัใหลู้กจา้ง เป็นตน้  ทั้งน้ีไม่รวมเส้ือผา้เคร่ืองแบบท่ี
ใชเ้ฉพาะในการปฏิบติังาน (ค่าเส้ือผา้เคร่ืองแบบท่ีใชเ้ฉพาะในการปฏิบติังานใหบ้นัทึกรวมไวใ้นขอ้ 20)   

 ∫  เงินทีส่ถาน- 

      ประกอบการ 

      จ่ายสมทบ  เพ่ือ 

หมายถึง เงินท่ีสถานประกอบการจ่ายสมทบเพ่ือการประกนัสงัคมของทั้งรัฐบาลและเอกชน เพ่ือมิใหลู้กจา้ง

ไดรั้บความเดือดร้อนเม่ือตอ้งขาดรายไดไ้ปบางส่วนหรือทั้งหมด อนัเน่ืองมาจากการเจ็บป่วยหรือประสบ



      การประกนัสังคม อนัตรายทั้งในและนอกเวลาทาํงาน การคลอดบุตร ทุพพลภาพ การวา่งงาน ชราภาพ และเสียชีวติ เงินดงักล่าว

ไดแ้ก่ เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม  กองทุนเงินทดแทน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ การประกนัสุขภาพ เป็น

ตน้ 
 

ตอนที่ 3  ต้นทุนการผลติและค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการ 

ข้อ 17           ต้นทุนการผลติและต้นทุนสินค้าทีข่ายในปี 2539                                          
Rec. 3 

22 

              17.1  ค่าซ้ือวตัถุดิบและวสัดุประกอบทีใ่ช้ในการผลติ          

 
   

 

                                                                                                                               พนัลา้น     ลา้น          พนั   (บาท)                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     τ                        τ                         τ                          

                หมายรวมถึงค่าซ้ือวตัถุดิบในการผลิต วสัดุท่ีใชใ้นการบรรจุหีบห่อ    
C01 

23 - 33 

           

                ค่าขนส่งขาเขา้ ค่าภาษีขาเขา้ ค่าประกนัภยั  (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพ่ิม  
                วตัถุดิบฯ ท่ีส่งคืน ส่วนลดรับ) มูลค่าวตัถุดิบและวสัดุฯ ท่ีไดรั้บจาก 
                สาํนกังานใหญ่ หรือ สาํนกังานสาขา ใหบ้นัทึกรวมไวใ้นขอ้น้ีดว้ย     

                17.2  ค่าใช้จ่ายในการผลติ      

                                                                                                                                พนัลา้น       ลา้น          พนั     (บาท)                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    τ                        τ                         τ                           

               บนัทึกยอดรวมของค่าใชจ่้ายในการผลิต ในช่องจาํนวนเงินดา้นขวา     
C02 

34 - 44 

            

               และกา  3ใน � หนา้ประเภทของค่าใชจ่้ายท่ีบนัทึกไวใ้นยอดรวม 

                   �  ค่าเช้ือเพลิง และค่าไฟฟ้าท่ีใชใ้นการผลิต  

                   �  ค่าติดตั้ง ซ่อมแซมและบาํรุงรักษาสินคา้ท่ีจาํหน่ายใหลู้กคา้  

                   �  ค่าติดตั้ง ซ่อมแซม และบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือฯ  

                   �  ค่าใชจ่้ายในการผลิต ประเภทอ่ืนๆ (ระบุ).................................. 
                           (ไม่รวมค่าเส่ือมราคา)           

                                                                                                                              พนัลา้น      ลา้น          พนั     (บาท)                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    τ                        τ                         τ                          

              17.3  ค่าซ้ือสินค้าทีซ้ื่อมาจําหน่ายในสภาพเดิม          
C03 

45 - 55 

           

  
              17.4  ค่าจ้างเหมาจ่ายให้สถานประกอบการอ่ืนผลติสินค้าให้    

C04 
56 - 66 

           

  
ข้อ 18       วตัถุดิบและสินค้าคงเหลือ                                                                                  

Rec. 4 
22 

 ต้นงวด หรือ 1 ม.ค. 39   ปลายงวด หรือ 31 ธ.ค. 39 
                  

 

   พนัลา้น     ลา้น          พนั      (บาท)   พนัลา้น       ลา้น          พนั     (บาท)ด 

                  

 

       τ                         τ                          τ                          
 

       τ                         τ                           τ                          

 18.1 วตัถุดิบและวสัดุประกอบฯ 
D01 

23 - 33 
           D05 

67 - 77 
           

 18.2 สินค้าระหว่างผลติ 
D02 

34 - 44 
           D06 

78 - 88 
           

 18.3 สินค้าสําเร็จรูป 
D03 

45 - 55 
           

D07 
89 - 99 

           

 18.4 สินค้าทีซ้ื่อมาจาํหน่ายในสภาพเดมิ 
D04 

56 - 66 
           D08 

100-110 

           

  
 

 

 



 

 

 

ข้อ 19       ค่าใช้จ่ายในการขาย                                         
Rec. 5 

22 

                                                                                                                            พนัลา้น      ลา้น         พนั     (บาท)                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               τ                        τ                         τ                          

         บนัทึกยอดรวมของค่าใชจ่้ายในการขาย ในช่องจาํนวนเงินดา้นขวา              
E01 

23 - 32 

          

          และกา  3ใน � หนา้ประเภทของค่าใชจ่้ายท่ีบนัทึกไวใ้นยอดรวม 

           (ค่าเส่ือมราคา ใหบ้นัทึกไวใ้นขอ้ 20) 

                   �  ค่าโฆษณา                                                               �  ค่าขนส่งสินคา้ท่ีขาย   

                   �  ค่านายหนา้                                                              �  ค่าประกนัภยั       

                   �  ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในการขาย (ระบุ)..................................................  

ข้อ 20       ค่าใช้จ่ายในการบริหารและดําเนินงานในปี 2539                                                  

                                                                                                                            พนัลา้น      ลา้น         พนั     (บาท)                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               τ                        τ                         τ                          

               20.1  ค่าใช้จ่ายในการบริหารและดําเนินงานทั้งส้ิน 
E02 

33 - 42 

          

            บนัทึกยอดรวมของค่าใชจ่้ายในการบริหารและดาํเนินงานทุกประเภท  

            ในช่องจาํนวนเงินดา้นขวา  และกา  3ใน � หนา้ประเภทของค่าใชจ่้ายท่ีบนัทึก 

            ไวใ้นยอดรวม  สาํหรับค่าเช่าท่ีดินและอาคาร ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยถ์าวรทุกประเภท 

            ดอกเบ้ียจ่าย และหน้ีสูญ ใหบ้นัทึกจาํนวนเงินของแต่ละรายการดว้ย 

                    �  ค่าไฟฟ้า ค่านํ้ าประปา                      �  ค่าไปรษณีย ์โทรเลข โทรศพัท ์โทรสาร ค่าบริการอินเตอร์เนท     

                    �  ค่าทาํบญัชี ค่าปรึกษา ค่าทนายความ      �  ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์และวสัดุส้ินเปลือง         

                    �  ค่าเล้ียงรับรอง ค่าบาํรุงสโมสร สมาคม   �  ค่าวจิยั วางแผนและพฒันา ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม 

                    �  ค่ากาํจดัขยะ ค่ายาม ค่าจดัสวน            �  ค่าเช่ายานพาหนะ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชฯ้ 
                    �  ค่านํ้ ามนัรถ                                   
          
                   �  ค่าเช่าท่ีดินและอาคาร  

E03 
43 - 52 

           

                  � ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยถ์าวรทุกประเภท    
E04 

53 - 62 

           

                  � ดอกเบ้ียจ่าย  
E05 

63 - 72 

           

                  � หน้ีสูญ  
E06 

73 - 82 

           

           �  ค่าใชจ่้ายในการบริหารและดาํเนินงานอ่ืนๆ (ระบุ)...............................................................    
ข้อ 21       ค่าภาษ ี 

                                                                                                                            พนัลา้น      ลา้น          พนั    (บาท) ((บาท)                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               τ                        τ                         τ                          

             21.1  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ (สุทธิ)   
E07 

83 - 92 

          

          (ภาษีขายหกัดว้ยภาษีซ้ือ ถา้ยอดรวมติดลบ ใหบ้นัทึกเคร่ืองหมายลบหนา้จาํนวนเงินดว้ย) 
             21.2 ค่าภาษีอ่ืนๆ (ไม่รวมภาษีเงินได ้ฯ) 

E08 
93-102 

          



         บนัทึกยอดรวมของค่าภาษีอ่ืนๆ ในช่องจาํนวนเงินดา้นขวา และกา  3ใน �  

         หนา้ประเภทของภาษีท่ีบนัทึกไวใ้นยอดรวม 

                   �  ค่าภาษีสรรพสามิต  

                   �  ค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ 

                   �  ค่าภาษีอ่ืนๆ  (ระบุ)................................................................................ 

ตอนที่ 4  ผลผลติและรายรับของสถานประกอบการ 

ข้อ 22           มูลค่าขายผลผลติของสถานประกอบการในปี 2539  Rec.6  
22 

                   บนัทึกชนิดของผลผลิต เรียงตามลาํดบัผลผลิตท่ีจาํหน่ายไดมู้ลค่าสูงสุด (ถา้มีมากกวา่ 5 ชนิด ใหบ้นัทึกชนิดท่ีเหลือ 

                   รวมไวใ้นชนิดท่ี 5)  และบนัทึกมูลค่าขายผลผลิตรวมทุกชนิดในช่องมูลค่าขายผลผลิต     

                   มูลค่าขายผลผลิตดงักล่าว หมายถึงรายการดงัต่อไปน้ี  
                          1.  มูลค่าขายผลผลิตท่ีสถานประกอบการผลิตข้ึนเอง   
                          2.  มูลค่าขายผลผลิตท่ีสถานประกอบการอ่ืนผลิตให ้โดยสถานประกอบการแห่งน้ีเป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 
                              หรือวสัดุประกอบให ้  
                          3.  มูลค่าผลผลิตท่ีสถานประกอบการใชเ้อง หรือใหค้นทาํงานเป็นส่วนหน่ึงของค่าตอบแทนแรงงาน 
                          4. มูลค่าผลผลิตท่ีจดัส่งไปใหส้าํนกังานใหญ่ สาํนกังานสาขา  หรือสาํนกังานขายของโรงงาน  
                              (ในกรณีโรงงานและสาํนกังานขายแยกระบบบญัชีจากกนั)   
                          5.  รายรับจากการขายผลพลอยไดแ้ละเศษวสัดุ   

                   มูลค่าขายผลผลิตดงักล่าว ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  และหกัส่วนลดจ่ายแลว้  

                   สาํหรับมูลค่าขายสินคา้ท่ีซ้ือมาจาํหน่ายในสภาพเดิม ใหบ้นัทึกขอ้ 23.1                                       

                               ชนิดของผลผลติ 

  

มูลค่าขายผลผลติ 

  

  

               พนัลา้น        ลา้น          พนั    (บาท)                             

  

  

                                     τ                         τ                          τ    

       1 ...........................................................................................     
F01 

23 - 34 

            

       2 ........................................................................................... 
       3 ...........................................................................................      
       4 ...........................................................................................       
       5 ........................................................................................... 

  

 ข้อ 23      รายรับของสถานประกอบการ ในปี 2539 
                                                                                                                            พนัลา้น      ลา้น         พนั    (บาท)                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               τ                        τ                         τ                          

       23.1 รายรับจากการขายสินค้าทีซ้ื่อมาจําหน่ายในสภาพเดิม 

    

F02 
35 - 44 

 
   

          

     
       23.2 รายรับจากการรับจ้างเหมาทาํการผลติสินค้า และให้บริการ 

F03 
45 - 54 

          

                ด้านการวจัิย ติดตั้ง ซ่อมแซม บํารุงรักษาฯ ให้กบั 
                สถานประกอบการอ่ืน  สํานักงานใหญ่ หรือสาขา 

       23.3  ค่าเช่ารับ 
F04 

55 - 64 

          

                    
       23.4  เงินปันผลรับ F05 

65 - 74 

          

     
       23.5  ดอกเบีย้รับ 

 

F06 
75 - 84 

          

     



        23.6  รายรับอ่ืนๆ เช่น รายรับจากการประกอบธุรกจิอ่ืน  เงนิบริจาค ค่านายหน้า ฯลฯ 
F07 

85 - 94 

          

     
       23.7  เงินอุดหนุนจากหน่วยงานของรัฐ 

 

F08 
95-104 

          

 
                                  รวม 

F09 
105-114 

          

     
ตอนที่ 5  สินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ 

ข้อ 24       มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ถาวร ในปี 2539                                 

     
  Rec.7 

22 ต้นงวด หรือ 1 ม.ค. 39 
Rec.8 

22 ปลายงวด หรือ 31 ธ.ค. 39 

  
       พนัลา้น        ลา้น         พนั     (บาท)                                  พนัลา้น       ลา้น          พนั    (บาท)                                 

   
                  τ                         τ                         τ                                               τ                        τ                         τ                          

24.1 ทีด่นิและการปรับปรงทีด่นิ 
G01 
23-34 

            H01 
23-34   

            

24.2 อาคารและส่ิงก่อสร้าง 
G02 

 35-46 
            H02 

 35-46 
            

24.3 เคร่ืองจกัร และเคร่ืองมือฯ 
G03 
47-58 

            H03 
47-58 

            

24.4 เคร่ืองใช้สํานักงาน 
G04 

 59-70 
            H04 

59-70 
            

24.5 ยานพาหนะ 

  

G05 
 71-82 

            
H05 
 71-82 

            

24.6 สินทรัพย์ถาวรอ่ืนๆ(เช่น ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร) 
G06 
 83-94 

            H06 
  83-94 

            

             รวม 
G07 

 95-106 
            H07 

 95-106 
            

     
ข้อ 25      การเปลีย่นแปลงของมูลค่าสินทรัพย์ถาวร ระหว่างปี 2539 

                                                                                                                               พนัลา้น      ลา้น         พนั    (บาท)                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               τ                        τ                         τ                          

         25.1  มูลค่าสินทรัพย์ถาวรทุกประเภททีซ้ื่อหรือผลติขึน้ใช้เองระหว่างปี 

    

H08 

 107-117 

           

                 รวมท้ังการซ่อมแซมใหญ่ท่ีสามารถเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ หรือยืดอายุ 
                      การใช้งานของสินทรัพย์ถาวรน้ัน 
         25.2  มูลค่าสินทรัพย์ถาวรทุกประเภททีข่ายระหว่างปี 

H09 
 118-128 

           

     
ข้อ 26       ปัญหาในการดําเนินกจิการของสถานประกอบการ   (วงกลมรอบตวัเลขเพียงขอ้เดียว)                                 

H10 

129   

                                ไม่มีปัญหาในการดาํเนินกิจการ............................................................   1 
                                มีปัญหาในการดาํเนินกิจการ.................................................................   2        

                                                                        ถา้วงกลม    ใหบ้นัทึกขอ้ 26.1      

 ข้อ 26.1      ปัญหาในการดําเนินกจิการ ในปี 2539 

 

H11 
130-132 

     

 
                   (วงกลมรอบตวัเลขได ้3 ขอ้)    
            ขาดแคลนแรงงาน...................................  1    ตลาดผลผลิตแคบ ไม่ค่อยมีตลาดรับซ้ือผลผลิต........ 4 

               ขาดแคลนวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต.......... 2    นโยบายดา้นการคา้ของรัฐบาลไม่แน่นอน................  5 

                เงินทุนไม่เพียงพอ................................... 3    อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................... 6  

                   

 

ข้อ 27      ความต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐฯ  (วงกลมรอบตวัเลขเพียงขอ้เดียว)                                                                 
  H12 
  133 

                                ไม่ตอ้งการความช่วยเหลือ...................................................................   1 
                                ตอ้งการความช่วยเหลือ........................................................................   2        

                                                                        ถา้วงกลม    ใหบ้นัทึกขอ้ 27.1     



 ข้อ 27.1     ความช่วยเหลือทีส่ถานประกอบการต้องการจาก H13 
134-136 

     

 
                        หน่วยงานของรัฐ ฯ (วงกลมรอบตวัเลขได ้3 ขอ้)    

      จดัหา ฝึกอบรม และพฒันาฝีมือแรงงาน...................... 1      จดัหาแหล่งเงินกูด้อกเบ้ียตํ่า...................................... 4 
      พฒันาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีจะใชเ้ป็นวตัถุดิบ .... 2      ขยายตลาดรับซ้ือผลผลิต ส่งเสริมการส่งออก........... 5 

      ลดภาษีนาํเขา้วตัถุดิบ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรฯ................. 3      อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................... 6   
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