เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๘๒ ง

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ประกาศสานักงานสถิติแห่งชาติ
เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดาเนินการในการสารวจตัวอย่างอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
ด้วยสานักงานสถิติแห่งชาติ จะดาเนินการจัดทาสารวจตัวอย่างอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของสถานประกอบการอุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์
ในการนาไปใช้คานวณบัญชีประชาชาติ และจัดสร้างตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย
เพื่อให้มีข้อมูลสาหรับใช้เป็นแนวทางในการศึกษา และวางแผนปรับปรุงกิจการสาขานี้ได้อย่างต่อเนื่อง
และเปรียบเทียบกันได้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐
และกฎกระทรวงสามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดาเนินการ
ในการสารวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้
๑. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์และทอดแบบ โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ ออกไปสอบถามข้อมูลของสถานประกอบการ
หรือผู้แทนที่สถานประกอบการมอบหมายให้เป็นผู้ให้ข้อมูล และกรอกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
ลงในแบบสอบถาม
๒. รายละเอียดของแบบสอบถามและวิธีการบันทึกแบบสอบถาม
รายละเอียดปรากฏตามแบบ “การสารวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒”
๓. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกไปสัมภาษณ์หรือทอดแบบสอบถามเจ้าของหรือผู้ประกอบการ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. ข้อมูลอื่น ๆ ที่ประชาชนควรทราบ
๔.๑ ข้อมูลที่ได้จากการสารวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลรายละเอียดของสถานประกอบการที่ดาเนินการก่อสร้างทั่วประเทศ ข้อมูลดังกล่าวจะไม่เกี่ยวข้องกับ
การเรียกเก็บภาษีใด ๆ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคลหรือรายสถานประกอบการ โดยจะนาเสนอ
ผลข้อมูลเป็นภาพรวม และจะนาไปใช้ในการจัดทาสถิติ วิเคราะห์ หรือวิจัยเท่านั้น
๔.๒ บุคคลซึ่งมีหน้าที่จะต้องให้ข้อมูลตามประกาศฉบับนี้ หมายถึง ผู้ประกอบการ/
เจ้าของสถานประกอบการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ตอบข้อมูลในสถานที่หรือบางส่วนของสถานที่
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ที่มีที่ตั้งที่แน่นอนและมีการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะดาเนินงานโดยบุคคล
ที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมกิจการโดยนิติบุคคลก็ตาม
๔.๓ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘ กาหนดให้เป็นหน้าที่ของบุคคล
ที่จะต้องให้ข้อมูลตามวิธีการที่กาหนดในประกาศนี้ ผู้ใดไม่ให้ข้อมูล หรือไม่กรอกแบบสอบถามตามวิธีการ
ที่กาหนดในประกาศนี้ หรือไม่ส่งคืนแบบสอบถามที่ได้กรอกรายการแล้ว แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดในประกาศนี้ หรือไม่ให้ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเข้าไปในอาคารหรือ
ที่ทาการของบุคคล ซึ่งจะต้องให้ข้อมูลหรือกรอกแบบสอบถาม ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึง
พระอาทิ ต ย์ ต ก หรื อ ในเวลาอื่ น ใดที่ บุ คคลซึ่ งจะต้ องให้ข้ อมู ล ได้แจ้ ง ให้ท ราบ เพื่ อ สอบถามข้อมูล
หรือดาเนินการกรอกแบบสอบถาม หรือเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สามพันบาท
๔.๔ บุคคลซึ่งมีหน้าที่จะต้องให้ข้อมูลตาม ๔.๒ ที่จงใจให้ข้อมูลเป็นเท็จ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถกู ต้องตาม
ความเป็นจริง
๔.๕ ส านั ก งานสถิ ติแ ห่ งชาติ จะด าเนินการตามมาตรการคุ้ม ครองข้อ มูล ส่วนบุคคล
ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเคร่งครัด ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อเป็นหลักประกัน
มิให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ซึ่งต้องให้ข้อมูล โดยจะนาข้อมูลเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะรายที่เจ้าของข้อมูล
ได้ให้ไว้ หรือกรอกแบบสอบถามไปใช้ในการจัดทาสถิติ วิเคราะห์ หรือวิจัยเท่านั้น หากพบว่าเจ้าหน้าที่
ของหน่ ว ยงานมี ก ารฝ่ า ฝื น โดยน าข้ อ มู ล เฉพาะบุ ค คลหรื อ เฉพาะรายไปเปิ ด เผยข้ อ มู ล ต่ อ บุ ค คลอื่ น
ซึ่ ง ไม่ มีห น้ าที่ ต ามพระราชบั ญญัติฉ บับ นี้ หรื อ มิ ใ ช่ก รณีเ ปิด เผยเพื่ อประโยชน์ แก่การสอบสวนหรือ
การพิจารณาคดีที่ต้องหาว่ากระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเปิดเผยต่อส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการจัดทาสถิติ
วิเคราะห์ หรือวิจัย ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล และต้องไม่ระบุหรือเปิดเผย
ถึงเจ้าของข้อมูล หน่วยงานจะดาเนินการทางอาญาต่อเจ้าหน้าที่ผู้ฝ่าฝืนทันที
๔.๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ มีอานาจ
ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในการเข้าไปในอาคารหรือที่ทาการของบุคคล ซึ่งจะต้องให้ข้อมูล
หรือกรอกแบบสอบถาม ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาอื่นใดที่บุคคลนั้น
ได้แจ้งให้ทราบ เพื่อสอบถามข้อมูล หรือดาเนินการกรอกแบบสอบถาม หรือเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลในการนี้บุคคลดังกล่าวต้องอานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร ทั้งนี้ พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะต้องแสดงบัตรประจาตัวแก่ผู้ต้องให้ข้อมูล หรือผู้เกี่ยวข้องก่อนการสอบถามข้อมูลทุกครั้ง
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๔.๗ บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่มีจุดตรวจสอบ ดังนี้
จุดตรวจสอบ
- บัตรประจาตัว
พนักงานเจ้าหน้าที่

ด้านหน้า
จุดตรวจสอบ
- เลขที่...... / ๒๕....

- ตราประทับของหน่วยงานและ
ลายมือชื่อผู้มีอานาจออกบัตร

จุดตรวจสอบ
- วันออกบัตร วัน/เดือน/๒๕..
- บัตรหมดอายุ วัน/เดือน/๒๕..

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2
ภุชพงค์ โนดไธสง
ผู้อานวยการสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ

ลับ

การสารวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562
 วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ได้ทำกำรสำรวจอุตสำหกรรมก่อสร้ำงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐำนของ
อุตสำหกรรมก่อสร้ำง ได้แก่ จำนวนสถำนประกอบกำรก่อสร้ำง จำนวนคนทำงำน ลูกจ้ำง ค่ำตอบแทนแรงงำน พื้นที่กำรก่อสร้ำง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำง และมูลค่ำกำรก่อสร้ำง เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่ำ นี้จะนำไปใช้ในกำรคำนวณมูลค่ำผลผลิตมวลรวม
ภำยในประเทศสำขำกำรก่อสร้ำง และเป็นดัชนีชี้นำภำวะเศรษฐกิจ (Leading indicator) ของประเทศ
กำรให้ควำมร่วมมือจำกท่ำนผู้ประกอบกำร ทำให้ข้อมูลสถิติที่ได้จำกผลกำรสำรวจมีคุณภำพ สำมำรถนำไปใช้ในกำร
วำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อใช้ในกำรกำหนดยุทธศำสตร์และนโยบำยได้อย่ำงถูกต้อง รวมทั้งเป็นข้อมูลในกำร
สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถแข่งขันได้ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

 การนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ภาครัฐ : ใช้ใ นกำรวำงแผนพัฒ นำอุต สำหกรรมกำรก่อ สร้ำ งของประเทศในเรื่อ งต่ำ งๆ เช่น กำหนดนโยบำย
ออกกฎหมำย ข้อบังคับ และมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อวำงผังเมือง และกำหนดทิศทำงกำรก่อสร้ำง กำรจัดวำงโครงสร้ำงพื้นฐำน
ด้ำนสำธำรณูปโภคต่ำงๆ และกำรสร้ำงงำน รวมทั้งกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลและเครื่ อ งชี้วัด เพื่อ วำงแผนและเตือนภัย
ทำงเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนส่งเสริมภำคเอกชนและประชำชนในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมก่อสร้ำง
ภาคเอกชน : ผู้ประกอบกำรและผู้ผลิตวัสดุ/อุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรก่อสร้ำง มีข้อมูลในกำรวิเครำะห์ภำวกำรณ์ก่อสร้ำง
เพื่อใช้ในกำรวำงแผนธุรกิจ กำรตัดสินใจ ลงทุน กำรขยำย/ชะลอกิจกำรในกำรผลิตที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำรวำงแผนกำรจ้ำงงำน
ในกำรประกอบธุรกิจ และแนวทำงกำรขอรับกำรสนับสนุนส่งเสริมจำกภำครัฐ
ภาคประชาชน : มีโอกำสได้รับกำรจ้ำงงำน สร้ำงรำยได้ และส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เพื่อให้อุตสำหกรรม
ก่อสร้ำงของประเทศมีประสิทธิภำพและศักยภำพในกำรแข่งขันต่อไป

 อานาจหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สำนักงำนสถิติแห่งชำติดำเนินกำรจัดทำกำรสำรวจอุตสำหกรรมก่อสร้ำง โดยอำศัยอำนำจตำมพระรำชบัญญัติสถิติ
พ.ศ. 2550 จึงใคร่ขอควำมร่วมมือในกำรสละเวลำตอบข้อถำมที่เป็นข้อมูลของกำรดำเนินกิจกำรและขอให้ควำมมั่นใจว่ำ
ข้อควำมหรือข้อมูลที่บันทึกในแบบข้อถำมนี้ สานักงานสถิติแห่งชาติจะเก็บไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด โดยจะไม่นาไป
เปิดเผยเป็นรายกิจการ แต่จ ะนาไปประมวลผลและนาเสนอในลักษณะภาพรวมเท่านั้น และไม่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บ
ภาษีใด ๆ
สานักงานสถิติแห่งชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี และขอแสดงความขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้ด้วย
สานักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
www.nso.go.th

ชื่อพนักงำนสัมภำษณ์
ที่อยู่
หมำยเลขโทรศัพท์

การรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล/ตอบแบบสอบถาม
 การรักษาความลับข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ขอยืนยันให้ท่ำนมั่นใจในกำรเก็บรักษำควำมลับของข้อมูลที่ท่ำนให้มำซึ่งเป็นข้อมูล
ส่วนบุคคลหรือข้อมูลรำยกิจกำร โดยสำนักงำนสถิติแห่งชำติจะนำมำประมวลเป็นค่ำสถิติต่ำงๆ เช่น ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ
เพื่อเผยแพร่ในภำพรวมเท่ำนั้น โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลรำยกิจกำรที่จะทำให้ทรำบได้ว่ำเป็นสถำนประกอบกำรใดโดยเด็ดขำด
ซึ่งท่ำนผู้ให้ข้อมูลจะได้รับควำมคุ้มครองตำมพระรำชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550
มาตรา 15 บรรดำข้อมูลเฉพำะบุคคลหรือเฉพำะรำยที่ได้มำตำมพระรำชบัญญัตินี้ ต้องถือเป็นควำมลับโดย
เคร่งครัด ห้ำมมิให้ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือผู้มีหน้ำที่เก็บรักษำเปิดเผยข้อมูลนั้นแก่บุคคลใด ซึ่งไม่มี
หน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้ เว้นแต่
(1) เป็นกำรเปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่กำรสอบสวนหรือกำรพิจำรณำคดีที่ต้องหำว่ำกระทำ ควำมผิด
ตำมพระรำชบัญญัตินี้
(2) เป็นกำรเปิดเผยต่อหน่วยงำน เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรจัดทำสถิติ วิเครำะห์หรือวิจัย ทั้งนี้ เท่ำที่
ไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่เจ้ำของข้อมูล และต้องไม่ระบุหรือเปิดเผยถึงเจ้ำของข้อมูล
มาตรา 16 ภำยใต้ บัง คับ มำตรำ 14 และมำตรำ 15 ผู้ ซึ่ ง ปฏิบัติ หน้ำที่ในหน่ว ยงำนหรือสำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ ต้องไม่นำบรรดำข้อมูลเฉพำะบุคคลหรือเฉพำะรำยที่เจ้ำของข้อมูลได้ให้ไว้หรือกรอกแบบสอบถำมไปใช้ใน
กิจกำรอื่นนอกเหนือจำกกำรจัดทำสถิติวิเครำะห์หรือวิจัย
 การให้ข้อมูล/ตอบแบบสอบถาม
มาตรา 18 ผู้ใดไม่ให้ข้อมูลหรือไม่กรอกแบบสอบถำมตำมวิธีกำรที่กำหนดในประกำศตำมมำตรำ 10 หรือ
ไม่ส่งคืน แบบสอบถำมที่ได้กรอกรำยกำรแล้วแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือหน่วยงำนภำยในระยะเวลำที่กำหนดใน
ประกำศ ตำมมำตรำ 10 (4) หรือ ไม่ใ ห้ค วำมสะดวกแก่พ นัก งำนเจ้ำ หน้ำ ที่ในกำรปฏิบัติห น้ำ ที่ ตำมมำตรำ 12
ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินสำมพันบำท
มาตรา 19 ผู้ใดซึ่งมีหน้ำที่ให้ข้อมูลตำมมำตรำ 11 แต่จงใจให้ข้อมูลเป็นเท็จต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินสำมเดือน
หรือปรับไม่เกินห้ำพันบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 20 ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ 15 หรือมำตรำ 16 ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบำท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ประกอบกำรทุกท่ำนในกำรให้
ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้ประเทศมีข้อมูลสถิติที่เป็นจริง ในกำรกำหนดนโยบำย กำรวำงแผน และกำรส่งเสริมกำร
ดำเนิ น งำนทั้ ง ภำครั ฐ และเอกชน ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ธุ ร กิ จ รุ่ ง เรื อ ง เศรษฐกิ จ ชำติ ก้ ำ วไกล

“มั่นใจข้อมูลไม่รั่วไหล ไม่เกี่ยวพันข้อกฎหมาย ไม่โยงใยเรื่องภาษี”
 กรุงเทพมหำนคร สอบถำมได้ที่
กองบริหำรจัดเก็บข้อมูลสถิติ
โทร.0 2143 1313 – 18
 ต่ำงจังหวัด สอบถำมได้ที่
สำนักงำนสถิติจังหวัดทัว่ ประเทศ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

www.nso.go.th

ลับ
สกส.62
(แบบแจงนับ)

การสํารวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562
บันทึกข้อมูลการดําเนินกิจการระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561
หากรอบบัญชีเป็นระยะเวลาต่างจากที่กําหนดไว้ โปรดระบุ ...........................................

1. ชื่อสถานประกอบการ.................................................................................................
สถานที่ตั้ง
เลขที่ .............................................................................................. ถนน ...............................................................................................
ตรอก/ซอย ................................................................................. ตําบล/แขวง ..............................................................................
อําเภอ/เขต ................................................................................. จังหวัด ……………………………………………………………………………….
รหัสไปรษณีย์ ........................................... โทรศัพท์ ............................................... โทรสาร ...................................................
E-mail ………………………………………………………………………………. Web site ………………………………………………………………………….
Social Network (เช่น Facebook, Line, Instagram เป็นต้น) ............................................................................
เขตการปกครอง (โปรดกา  ลงใน )  ในเขตเทศบาล  นอกเขตเทศบาล

ID

สําหรับเจ้าหน้าที่
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
REG
CWT
AMP
TAM
MUN
EA

2. สถานที่ตั้งของสํานักงาน หรือสถานที่ตดิ ต่อซึ่งแตกต่างจากข้อ 1.
(หากเป็นสถานที่ตั้งเดียวกันไม่ต้องบันทึก)
เลขที่ .............................................................................................. ถนน ...............................................................................................
ตรอก/ซอย ................................................................................. ตําบล/แขวง ..............................................................................
อําเภอ/เขต ................................................................................. จังหวัด ……………………………………………………………………………….
รหัสไปรษณีย์ ........................................... โทรศัพท์ ............................................... โทรสาร ...................................................
E-mail ………………………………………………………………………………. Web site ………………………………………………………………………….
Social Network (เช่น Facebook, Line, Instagram เป็นต้น) ............................................................................
เขตการปกครอง (โปรดกา  ลงใน )  ในเขตเทศบาล  นอกเขตเทศบาล

TSIC_R
TSIC_L
SIZE_R
SIZE_L
NO.

62

3. ประเภทกิจกรรม .......................................................................................................................................................................

ENU

บันทึกประเภทกิจกรรมอย่างละเอียด เช่น การถมหรือปรับระดับที่ดิน การก่อสร้าง รื้อถอน
หรือทําลายอาคาร ที่อยู่อาศัย อาคารสํานักงาน อาคารชุด คอนโดมิเนียม โรงแรม โรงพยาบาล
การก่อสร้าง รื้อถอนหรือทําลายสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เช่น ถนน สะพาน อุโมงค์ ท่าเรือ การวางฐานราก
อาคารก่อสร้าง โครงสร้างอาคาร การก่ออิฐ การวางระบบระบายน้ํา ท่อน้ํา และสายไฟ การติดตั้ง
ระบบเตือนภัย การติดตั้งลิฟท์หรือบั น ไดเลื่อน การติดตั้งกระจก การฉาบปูน ทาสี และตกแต่ง
อาคาร การปูพื้นกระเบื้อง ปาร์เกต์ การให้เช่าเครื่องจักร เครื่องมือ รถบรรทุกพร้อม ผู้ควบคุม เป็นต้น

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกแบบฯ ติดต่อสอบถามได้ที่

YR

ผลการแจงนับ (โปรดกา  ใน )
 แจงนับได้
 แจงนับไม่ได้ (ระบุ) ........................
........................................................
........................................................
........................................................

2

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ
ข้อ 1

รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย (โปรดกา  ลงใน  เพียงข้อเดียว)

Rec.1 [A01]

 1. ส่วนบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่เป็นนิติบุคคล
 2. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้บันทึกเลขทะเบียนนิติบุคคล _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ [A02]
ให้บันทึกเลขทะเบียนนิติบุคคล _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ [A02]
 3. บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน)
 4. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
 5. สหกรณ์
 6. กลุ่มแม่บ้าน
 7. สมาคม
 8. มูลนิธิ
 9. การจัดตั้งในรูปแบบอื่น ๆ (ระบุ) ............................................................................................................................

ข้อ 2

รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ (โปรดกา  ลงใน  เพียงข้อเดียว)

[A03]

 1. สํานักงานแห่งเดียว (ไม่มีสาขาและไม่เป็นสาขาของสถานประกอบการอื่น)
 2. สํานักงานใหญ่ (เป็นเจ้าของหรือควบคุมกิจการของสถานประกอบการที่เป็นสาขา)
 3. สํานักงานสาขา (เป็นสาขาของสถานประกอบการอื่นที่เป็นสํานักงานใหญ่)
ถ้า  3. สํานักงานสาขา ให้บันทึก 

ชื่อและที่ตั้งของสํานักงานใหญ่
เลขที่ ........................................... ถนน ...................................................................................... ตรอก/ซอย ...................................................................................
ตําบล/แขวง ............................................................ อําเภอ/เขต .................................................................. จังหวัด ……………………………………………………….
รหัสไปรษณีย์ ........................................... โทรศัพท์ ........................................................................ โทรสาร .............................................................................
E-mail ………………………………………………………………………………. Web site ………………………………………………………………………….
l N t kา(เช่
b (โปรดกา
k Li I ลงใน
t  ได้เป็
นต้นา) 1 ข้อ)
ข้อ 3 Sลักiษณะการดํ
มากกว่
เนินนFกิจการ
 1. รับงานและดําเนินการเองทั้งหมด
 2. จ้างเหมาหรือให้ผู้อื่นช่วยดําเนินการบางส่วน
 3. รับช่วงงานจากผู้รับเหมาอื่น
 4. รับเหมาเฉพาะค่าแรงงาน

ข้อ 4

ระยะเวลาในการดําเนินกิจการของสถานประกอบการ ………………………………………………………………………… ปี

[A04]
[A05]
[A06]
[A07]
[A08]

(บันทึกจํานวนปีตั้งแต่เริ่มดําเนินกิจการ กรณีมีเศษของปีให้ปัดขึ้นเป็นอีกหนึ่งปี ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงประเภทของการก่อสร้าง
ให้บันทึกจํานวนปีตั้งแต่ทําการก่อสร้างตามประเภทที่ระบุไว้ในข้อ 3 หน้าปก)

ระยะเวลาที่ดาํ เนินกิจการก่อสร้างในปี 2561
 จํานวนวันที่ดําเนินการในรอบปี ........................................................... วัน

[A09]

3
ข้อ 5

ทุนจดทะเบียน (โปรดกา  ลงใน  เพียงข้อเดียว)
 1. ไม่มี

ข้อ 6

[A10]

 2. มี ให้บนั ทึก 
 เงินทุนจดทะเบียนพาณิชย์

จํานวน ….......................................………………….. บาท

[A11]

 ทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว

จํานวน ….......................................………………….. บาท

[A12]

 จํานวนหุ้นที่ออกจําหน่าย

จํานวน ….......................................………………….. หุ้น

[A13]

การลงทุนในต่างประเทศในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และสาขาในต่างประเทศ (โปรดกา  ลงใน  เพียงข้อเดียว)
 1. ไม่มี

[A14]

 2. มี ให้บนั ทึก 
 มูลค่าเงินลงทุนของทุกกิจการในต่างประเทศทั้งหมด จํานวน.......................................................บาท

[A15]

ข้อ 7

วงเงินรับเหมาก่อสร้างต่อปี จํานวน ....................................................................................................................... บาท

[A16]

ข้อ 8

การมีต่างประเทศร่วมลงทุนหรือถือหุ้น (โปรดกา  ลงใน  เพียงข้อเดียว)

[A17]

 1. ไม่มี

 2. มี

ถ้า  2. มี ให้ระบุสัดส่วนของผู้ร่วมลงทุนหรือถือหุ้น  (โปรดกา  ลงใน  เพียงข้อเดียว)

 1. น้อยกว่า 10%

ข้อ 9

 2. 10% - 50%

[A18]

 3. มากกว่า50%

การใช้วสั ดุก่อสร้างหรืออุปกรณ์ที่มาจากต่างประเทศ (โปรดกา  ลงใน  เพียงข้อเดียว)

[A19]

 1. ไม่มี
 2. มี ใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ก่อสร้างที่มาจากต่างประเทศประมาณร้อยละ........................................ของมูลค่าวัสดุ
หรืออุปกรณ์ทั้งสิ้นและให้ระบุประเทศที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงประเทศเดียว 

[A20]



ไม้

นําเข้าจากประเทศ .................................................................……….

[A21]



ปูนซิเมนต์และคอนกรีตสําเร็จรูป

นําเข้าจากประเทศ .................................................................……….

[A22]



เหล็ก

นําเข้าจากประเทศ .................................................................……….

[A23]



หิน และดิน

นําเข้าจากประเทศ .................................................................……….

[A24]



ทราย และลูกรัง

นําเข้าจากประเทศ .................................................................……….

[A25]



ยางแอสฟัสต์

นําเข้าจากประเทศ .................................................................……….

[A26]



วัสดุและอุปกรณ์อื่น ๆ (ระบุ) ......................................................................

นําเข้าจากประเทศ .................................................................……….

[A27]

ข้อ 10 การรับงานจากหน่วยงานของรัฐ (โปรดกา  ลงใน  เพียงข้อเดียว)
 1. ไม่มี

[A28]

 2. มี ให้บนั ทึก 
 รับงานจากหน่วยงานของรัฐ ประมาณร้อยละ …………………….. ของมูลค่าการก่อสร้างในปี 2561 [A29]
 ความล่าช้าในการเบิกจ่ายในแต่ละงวดจากรัฐ .......................... เดือน

[A30]
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ตอนที่ 2 คนทํางานและค่าตอบแทนแรงงาน
ข้อ 11 จํานวนคนทํางานเฉลี่ยของสถานประกอบการในปี 2561

Rec.2

สําหรับลูกจ้างให้นับทั้งลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราว

1. คนทํางานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือเงินเดือน
2. คนงานก่อสร้าง
3. ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ
4. ลูกจ้างอื่น ๆ
รวม (รายการ 1 + 2 + 3 + 4)

ชาย (คน)

หญิง (คน)

............................................................................ [B01]

............................................................................ [B06]

............................................................................ [B02]

............................................................................ [B07]

............................................................................ [B03]

............................................................................ [B08]

............................................................................ [B04]

............................................................................ [B09]

............................................................................ [B05]

............................................................................ [B10]

ข้อ 12 เวลาการทํางานของลูกจ้างในสถานประกอบการปี 2561
1. คนงานก่อสร้าง
2. ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ
3. ลูกจ้างอื่น ๆ

จํานวนวันทํางานต่อสัปดาห์
(วัน)

จํานวนชั่วโมงทํางานเฉลี่ยต่อวัน
(เฉลี่ยทุกกะ) (ชั่วโมง)

............................................................................ [B11]

............................................................................ [B12]

............................................................................ [B13]

............................................................................ [B14]

............................................................................ [B15]

............................................................................ [B16]

ข้อ 13 ค่าตอบแทนแรงงานที่จ่ายให้ลูกจ้างทุกแผนกตลอดปี 2561 ตามรายการต่อไปนี้
1. ค่าจ้าง เงินเดือน
2. ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินรางวัลพิเศษ เงินเพิม่ ค่าครองชีพ
ค่านายหน้า
3. ค่าสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ
 ค่ารักษาพยาบาล
 อื่น ๆ เช่น ค่าอาหาร พาหนะ
4. เงินที่สถานประกอบการจ่ายสมทบเข้ากองทุน
เพื่อการประกันสังคม ฯลฯ
รวม (รายการ 1 + 2 + 3 + 4)

คนงานก่อสร้าง
(บาท)

ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ/ลูกจ้างอื่นๆ
(บาท)

............................................................................ [B17]

............................................................................ [B22]

............................................................................ [B18]

............................................................................ [B23]

............................................................................ [B19]

............................................................................ [B24]

.......................................................................... [B191]

.......................................................................... [B241]

.......................................................................... [B192]

.......................................................................... [B242]

............................................................................ [B20]

............................................................................ [B25]

............................................................................ [B21]

............................................................................ [B26]

 คนทํางานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือเงินเดือน หมายถึง เจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนที่ทํางานให้สถานประกอบการ โดยไม่ได้รับค่าจ้างหรือเงินเดือน
(ถ้าได้รับค่าจ้างหรือเงินเดือน ให้นับเป็นลูกจ้าง) หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนของเจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนหรือบุคคลอื่น ที่ทํางานให้กับสถานประกอบการ
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง โดยไม่ได้รับค่าจ้างหรือเงินเดือนเป็นประจํา (ถ้าได้รับค่าจ้างหรือเงินเดือนให้นับเป็นลูกจ้าง)
 คนงานก่อสร้าง หมายถึง ลูกจ้างที่มีฝีมือและไม่มีฝีมือที่ทํางานเกี่ยวข้องโดยตรงกับการก่อสร้าง รื้อถอน หรือทําลายสิ่งก่อสร้าง เช่น ช่างก่ออิฐ ฉาบปูน
ปูพื้น มุงหลังคา ทาสี ติดตั้งกระจก และผู้ใช้แรงงาน เช่น ขนหิน ปูน ทราย การเกลี่ยหรือปรับพื้นดิน และรื้อถอน หรือทําลายสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น
 ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ หมายถึง ผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับการวิจัย ประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิค มาใช้ในงานก่อสร้าง เช่น สถาปนิก วิศวกร
ช่างเทคนิค เป็นต้น
 ลูกจ้างอื่น ๆ หมายถึง ลูกจ้างทั้งหมดนอกเหนือจากคนงานก่อสร้าง และผู้ประกอบการวิชาชีพเฉพาะ เช่น ผู้จัดการ ผู้อํานวยการ และกรรมการบริหาร
ที่ได้รับค่าจ้างหรือเงินเดือน ผู้ปฏิบัติงานในสํานักงาน เสมียน พนักงาน พนักงานพิมพ์ดีด พนักงานบัญชี และพนักงานขาย เป็นต้น
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ตอนที่ 3 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการ
ข้อ 14 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทีใ่ ช้ในการดําเนินงานในปี 2561

Rec.3

1. ค่าซื้อวัสดุกอ่ สร้างและอุปกรณ์
1.1 ไม้
1.2 ปูนซิเมนต์และคอนกรีตสําเร็จรูป
1.3 เหล็ก
1.4 หิน และดิน
1.5 ทราย และลูกรัง
1.6 ยางแอสฟัสต์
1.7 วัสดุและอุปกรณ์อื่น ๆ (ระบุ) ..................................................................................................................
2. ค่าไฟฟ้า ค่าน้ําประปา ค่าเชื้อเพลิง
3. ค่าจ้างเหมาจ่ายให้สถานประกอบการอื่นดําเนินการให้
4. ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
5. อื่น ๆ (ระบุ) เช่น ค่าซื้อเอกสารประกวดราคา ค่าธรรมเนียม ค่าแบบแปลน ฯลฯ
รวม (รายการ 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

จํานวน ....................................................………. บาท [C01]
จํานวน ...................................................………. บาท [C011]
จํานวน ...................................................………. บาท [C012]
จํานวน ...................................................………. บาท [C013]
จํานวน ...................................................………. บาท [C014]
จํานวน ...................................................………. บาท [C015]
จํานวน ...................................................………. บาท [C016]
จํานวน ...................................................………. บาท [C017]
จํานวน ....................................................………. บาท [C02]
จํานวน ....................................................………. บาท [C03]
จํานวน ....................................................………. บาท [C04]
จํานวน ......................................................……. บาท [C05]
จํานวน ....................................................………. บาท [C06]

ข้อ 15 มูลค่าวัสดุก่อสร้างฯ สิ่งก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดําเนินการและที่ดาํ เนินการไปแล้ว
1. มูลค่าวัสดุกอ่ สร้างและอุปกรณ์
2. มูลค่าการก่อสร้างทีอ่ ยู่ระหว่างดําเนินการ
3. มูลค่าการก่อสร้างทีด่ ําเนินการไปแล้ว

ต้นงวด หรือ 1 ม.ค. 61
(บาท)

ปลายงวด หรือ 31 ธ.ค. 61
(บาท)

............................................................................ [C07]

............................................................................ [C10]

............................................................................ [C08]

............................................................................ [C11]

............................................................................ [C09]

............................................................................ [C12]

ข้อ 16 ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ของสถานประกอบการในปี 2561
1. ค่าไฟฟ้า
2. ค่าน้ําประปา
3. ค่าไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร และค่าอินเทอร์เน็ต
4. ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5. ค่าเครือ่ งเขียน แบบพิมพ์ และวัสดุสิ้นเปลือง
6. ค่าทําบัญชี ค่าที่ปรึกษา ค่าทนายความ ค่าตรวจสอบบัญชี
7. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าวิจัย วางแผน และพัฒนา
8. ค่าโฆษณา/ค่าการตลาด

จํานวน ............................................................………. บาท

[C13]

จํานวน ............................................................………. บาท
จํานวน ............................................................………. บาท
จํานวน ............................................................………. บาท
จํานวน ............................................................………. บาท
จํานวน ............................................................………. บาท
จํานวน ............................................................………. บาท
จํานวน ............................................................………. บาท

[C14]

9. ค่าเบี้ยประกันภัย

จํานวน ............................................................………. บาท

[C21]

10. ค่าขนส่ง

จํานวน ............................................................………. บาท

[C22]

11. ค่าเช่ายานพาหนะ เครื่องจักรและเครื่องมือ ฯลฯ

จํานวน ............................................................………. บาท

[C23]

[C15]
[C16]
[C17]
[C18]
[C19]
[C20]
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ข้อ 16 ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ของสถานประกอบการในปี 2561 (ต่อ)
12. ค่าเช่าอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน
13. ค่าเช่าที่ดิน
14. ค่าดอกเบี้ยจ่าย
15. หนี้สูญ
16. ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนฯ
17. อื่น ๆ (ระบุ) ....................................................................................................
รวม (รายการ 1 + 2 + 3 + ... + 17)

จํานวน ............................................................………. บาท
จํานวน ............................................................………. บาท
จํานวน ............................................................………. บาท
จํานวน ............................................................………. บาท
จํานวน ............................................................………. บาท
จํานวน ............................................................………. บาท
จํานวน ..........................................................………. บาท

[C24]
[C25]
[C26]
[C27]
[C28]
[C29]
[C30]

ตอนที่ 4 ผลผลิตและรายรับของสถานประกอบการ
ข้อ 17 รายรับของสถานประกอบการในปี 2561
1. รายรับจากการรับเหมาเฉพาะค่าแรงงาน
2. รายรับจากการรื้อถอน
3. รายรับจากการเตรียมสถานที่ก่อสร้าง
4. รายรับจากการติดตั้งระบบไฟฟ้า
5. รายรับจากการติดตัง้ ระบบประปา ระบบทําความร้อน และระบบระบายอากาศ
6. รายรับจากการติดตัง้ สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เช่น ฉนวน ลิฟต์ บันไดเลื่อน รางน้ํา
กันสาด ฯลฯ
7. รายรับจากการสร้างอาคารให้สมบูรณ์
8. รายรับจากกิจกรรมก่อสร้างเฉพาะงานอื่น ๆ เช่น การตอกเสาเข็ม ก่ออิฐ
ก่อหิน การมุงหลังคา ฯลฯ
9. รายรับจากการพัฒนาที่ดินและการจัดสรรแบ่งขายที่ดิน
10. รายรับจากการให้บริการบํารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร เครือ่ งใช้ เครื่องมือ
11. รายรับจากการให้เช่าที่ดิน
12. รายรับจากการให้เช่าอาคาร อาคารพร้อมทีด่ ิน ยานพาหนะ เครื่องจักร ฯลฯ
13. เงินปันผลรับ
14. ดอกเบี้ยรับ
15. กําไรจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนฯ
16. รายรับค่าบริการจากต่างประเทศ
16.1 ค่าก่อสร้าง (ไม่รวมค่าวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์)
16.2 ค่าที่ปรึกษา
16.3 ค่าเช่าอุปกรณ์ในการก่อสร้าง
17. รายรับอื่น ๆ (ระบุ) ....................................................................................................
รวม (รายการ 1 + 2 + 3 + ... + 17)

Rec.4

จํานวน ………………………………………………………….…………….. บาท
จํานวน ………………………………………………………….…………….. บาท
จํานวน ………………………………………………………….…………….. บาท
จํานวน ………………………………………………………….…………….. บาท
จํานวน ………………………………………………………….…………….. บาท

[D01]

จํานวน ………………………………………………………….…………….. บาท
จํานวน ………………………………………………………….…………….. บาท

[D06]

[D02]
[D03]
[D04]
[D05]

[D07]

จํานวน ………………………………………………………….…………….. บาท [D08]
จํานวน ………………………………………………………….…………….. บาท [D09]
จํานวน ………………………………………………………….…………….. บาท [D10]
จํานวน ………………………………………………………….…………….. บาท [D11]
จํานวน ………………………………………………………….…………….. บาท [D12]
จํานวน ………………………………………………………….…………….. บาท [D13]
จํานวน ………………………………………………………….…………….. บาท [D14]
จํานวน ………………………………………………………….…………….. บาท [D15]
จํานวน ………………………………………………………….…………….. บาท [D16]
จํานวน ……………………………………………………….…………….. บาท [D161]
จํานวน ……………………………………………………….…………….. บาท [D162]
จํานวน ……………………………………………………….…………….. บาท [D163]
จํานวน ………………………………………………………….…………….. บาท [D17]
จํานวน ………………………………………………………….…………….. บาท [D18]
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ข้อ 18 มูลค่าการก่อสร้างทีเ่ ป็นอาคาร และสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่อาคารของสถานประกอบการในปี 2561
บันทึกประเภทของสิ่งก่อสร้าง พื้นที่ก่อสร้าง และมูลค่าของสิ่งก่อสร้าง มูลค่าของสิ่งก่อสร้างดังกล่าว หมายถึง รายการดังต่อไปนื้
1. มูลค่าสิ่งก่อสร้างที่สถานประกอบการแห่งนี้รับเหมาก่อสร้างดําเนินการเอง
2. มูลค่าสิ่งก่อสร้างที่สถานประกอบการแห่งนี้จ้างเหมาหรือให้ผู้อื่นช่วยดําเนินการบางส่วน
3. มูลค่าสิ่งก่อสร้างที่สถานประกอบการแห่งนี้รับเหมาช่วงงานก่อสร้างจากผู้ประกอบการอื่น (ไม่รวมรับเหมาค่าแรงงานอย่างเดียว)

ประเภทสิ่งก่อสร้าง

พื้นที่และมูลค่าการก่อสร้าง
ทั้งโครงการ
พื้นที่ก่อสร้าง (ตร.ม.)
ระยะเวลา
หรือ
การก่อสร้าง
ความยาว (เมตร)
(เดือน)

มูลค่า

พื้นที่และมูลค่าการก่อสร้าง
ในปี 2561
พื้นที่ก่อสร้าง (ตร.ม.)
มูลค่า

(บาท)

หรือ
ความยาว (เมตร)

(บาท)

1. สิง่ ก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือน
1.1 อาคารที่อยูอ่ าศัย เช่น บ้าน คอนโดมีเนียม ฯลฯ

……............................. [D19]

.................................. [D22]

……......................………........... [D25]

…....…......................... [D29]

…………......................…........... [D32]

1.2 อาคารที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย เช่น โรงพยาบาล ฯลฯ

………………….............. [D20]

.................................. [D23]

….........……………………............ [D26]

…....……………….......... [D30]

……………................................. [D33]

……............................. [D21]

.................................. [D24]

……......................………........... [D27]

…....…......................... [D31]

…………......................…........... [D34]

2. สิง่ ก่อสร้างที่ไม่ใช่อาคารโรงเรือน เช่น ถนน เขื่อน สะพาน ท่อ/ราง
ระบายน้ํา สนามบิน ท่าเรือ เป็นต้น
รวม (รายการ 1 + 2)

….........……………………............ [D28]

……………................................. [D35]
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ตอนที่ 5 สินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ
ข้อ 19 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ถาวรในปี 2561

Rec.5

ต้นงวด หรือ 1 ม.ค. 61
(บาท)

ปลายงวด หรือ 31 ธ.ค. 61
(บาท)

1. ที่ดิน

............................................................................ [E01]

............................................................................ [E09]

2. อาคารและสิ่งก่อสร้าง

............................................................................ [E02]

............................................................................ [E10]

3. เครื่องจักร

............................................................................ [E03]

............................................................................ [E11]

4. ยาพาหนะ

............................................................................ [E04]

............................................................................ [E12]

5. เครื่องใช้สํานักงาน (ครุภัณฑ์)

............................................................................ [E05]

............................................................................ [E13]

............................................................................ [E06]

............................................................................ [E14]

............................................................................ [E07]

............................................................................ [E15]

............................................................................ [E08]

............................................................................ [E16]

6. เครื่องมืออื่น ๆ
7. สินทรัพย์ถาวรอื่น ๆ เช่น ซอฟแวร์ ลิขสิทธิ์
สิทธิบัตร (ระบุ) .............................................................
รวม (รายการ 1 + 2 + ... + 7)

ข้อ 20 มูลค่าสินทรัพย์ถาวรที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างมกราคม – ธันวาคม 2561
1. มูลค่าสินทรัพย์ถาวรทุกประเภทที่ซื้อหรือผลิตขึ้นเองระหว่างปี
จํานวน ………………………………………………………….…………….. บาท [E17]
รวมทัง้ การซ่อมแซมใหญ่ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือยืดอายุการใข้งานของสินทรัพย์ถาวรนั้น
2. มูลค่าสินทรัพย์ถาวรทุกประเภทที่ขายระหว่างปี

จํานวน ………………………………………………………….…………….. บาท

[E18]

3. ค่าโอนกรรมสิทธิ์

จํานวน ………………………………………………………….…………….. บาท

[E19]

ตอนที่ 6 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสถานประกอบการ
ข้อ 21 ผลการดําเนินงานโดยรวมของสถานประกอบการในปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560
(โปรดกา  ลงใน  เพียงข้อเดียว)

 1. ดีขึ้นกว่าปี 2560
 2. คงเดิม
 3. ลดลงจากปี 2560
 4. เพิ่งเริ่มดําเนินกิจการในปี 2561

Rec.6 [F01]
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ข้อ 22 ปัญหาในการดําเนินกิจการของสถานประกอบการ (โปรดกา  ลงใน  เพียงข้อเดียว)
 1. ไม่มี

[F02]

 2. มี
ถ้า  2. มี ให้บันทึกปัญหาที่มี  (โปรดกา  ลงใน  ได้มากกว่า 1 ข้อ)

 1. ด้านการขาดแคลนแรงงาน

[F03]

 2. ราคาวัสดุก่อสร้าง

[F04]

 3. ด้านการตลาด เช่น จํานวนคู่แข่งในตลาด ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย เป็นต้น

[F05]

 4. การได้รบั สินเชื่อจากสถาบันการเงิน

[F06]

 5. เศรษฐกิจไม่ดี ชะลอตัว

[F07]

 6. กฎระเบียบ ข้อบังคับของส่วนราชการ

[F08]

 7. อืน่ ๆ (ระบุ) ……………………………………………………………….

[F09]

ข้อ 23 ความต้องการที่จะให้รัฐช่วยเหลือ (โปรดกา  ลงใน  เพียงข้อเดียว)
 1. ไม่ต้องการ

[F10]

 2. ต้องการ

ถ้า  2. ต้องการ ให้บันทึกความช่วยเหลือที่ต้องการจากหน่วยงานของรัฐ  (โปรดกา  ลงใน  ได้มากกว่า 1 ข้อ)

 1. เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินโดยวิธี (ระบุ) ...............................................................................................

[F11]

 2. เพิ่มงบประมาณการลงทุนด้านการก่อสร้างในภาครัฐ

[F12]

 3. เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างของผู้จา้ งในภาครัฐ

[F13]

 4. ขจัดปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งเข้า-ออก ท่าเรือ

[F14]

 5. เพิ่มประสิทธิภาพด้านศุลกากร

[F15]

 6. เร่งรัดการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

[F16]

 7. ลดต้นทุนการดําเนินงาน เช่น ค่าวัสดุกอ่ สร้าง เครื่องจักร เครื่องมือฯ

[F17]

 8. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพืน้ ฐานต่าง ๆ (ระบุ) ..................................................................

[F18]

 9. ขจัดปัญหาทุจริต คอรัปชั่น การเรียกผลประโยชน์ใด ๆ ของหน่วยราชการ

[F19]

 10. สร้างเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ

[F20]

 11. สนับสนุนและพัฒนาความรู้ความสามารถของแรงงาน

[F21]

 12. อื่น ๆ (ระบุ) ..................................................................................

[F22]

ชื่อผู้ให้ข้อมูล .......................................................................................................................

ตําแหน่ง ..................................................................................................................................

โทรศัพท์ ..................................................................................................................................

E-mail ......................................................................................................................................
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บันทึกเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

สําหรับเจ้าหน้าที่สํานักงานสถิติแห่งชาติ
ชื่อ-สกุล …………………………………………………………………………………........... เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล

รหัส............................................................ [G01]

ชื่อ-สกุล …………………………………………………………………………………........... เจ้าหน้าที่บรรณาธิกรและลงรหัส

รหัส............................................................ [G02]

ชื่อ-สกุล …………………………………………………………………………………........... เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รหัส............................................................ [G03]

ชื่อ-สกุล …………………………………………………………………………………........... ผู้ตรวจ

รหัส............................................................ [G04]

