
   

สํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 
ใชสําหรับ : สถานประกอบการที่มคีนทํางาน 1 – 10 คน 

ความจําเปนของการจัดทาํโครงการสํามะโนอุตสาหกรรม  

เนื่องจากปจจุบันโครงสรางการดําเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิต มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

สํานักงานสถิติแหงชาติและหนวยงานหลักดานเศรษฐกิจ ไดแก สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ธนาคารแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ตลอดจน

ขอเสนอแนะขององคการสหประชาชาติเห็นควรใหมีการจัดทําสํามะโน เพ่ือใหประเทศไทยมีขอมูลสถิติพ้ืนฐาน  

ที่สําคัญ ซึ่งทุกภาคสวนสามารถใชประโยชนในการวางแผนพัฒนาประเทศรวมกัน ดังน้ี 

                ภาครัฐ : ใชในการวางแผน กําหนดนโยบาย และทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจดานอุตสาหกรรมการผลิต     

ทั้งในระดับประเทศและระดับทองถ่ิน การจัดทําแผนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ใชใน

การจัดทําบัญชีประชาชาติ ใชประกอบการพิจารณาจัดหาโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนและสงเสริม

อุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ภาคเอกชน : ใชเปนเคร่ืองมือสําหรับผูประกอบการในการวางแผนธุรกิจ การตัดสินใจลงทุนขยาย

กิจการ ขยายสาขา การพิจารณาเปรียบเทียบกับกิจการอ่ืนๆ การบริหารและควบคุมการดําเนินกิจการดานตางๆ 

ใหมปีระสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

ภาคประชาชน : ใชในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจเขามาลงทุน การศึกษาวิเคราะหเชิงลึก

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตท่ีอยูในความสนใจ และเร่ืองท่ีเก่ียวของ 

พ้ืนที่ในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ทุกทองที่ท่ัวประเทศ 

อํานาจหนาที่ในการเก็บรวบรวมขอมลู 

สํานักงานสถิติแหงชาติดําเนินการจัดทําสํามะโน โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550        

จึงใครขอความรวมมือจากทานในการสละเวลาตอบขอถามที่เปนขอมูลของการดําเนินกิจการและขอใหความ

มั่นใจวาขอความหรือขอมูลท่ีบันทึกในแบบขอถามนี้ สํานักงานสถิติแหงชาติจะเก็บไวเปนความลับอยาง

เครงครัด โดยจะไมนําไปเปดเผยเปนรายกิจการ แตจะนําไปประมวลผลและนําเสนอในลักษณะภาพรวม

เทานั้น และไมเกี่ยวของกับการเรียกเก็บภาษีใดๆ  

สํานักงานสถิติแหงชาติ หวังเปนอยางย่ิงวาคงไดรบัความรวมมือจากทานเปนอยางดี และขอแสดง

ความขอบคุณมา ณ โอกาสน้ีดวย 

สํานักงานสถิติแหงชาติ 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

www.nso.go.th 
 

 ชื่อพนักงานสัมภาษณ………………………………………………….…………………………………………... 

 ที่อยู………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

 หมายเลขโทรศพัท…..……………………………………………………………………………..……………….. 
 

 

 

ลับ 



การรักษาความลับของผูใหขอมูล/ตอบแบบสอบถาม 
 

 การรกัษาความลับขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 

  สํานักงานสถิติแหงชาติ ขอยืนยันใหทานมั่นใจในการเก็บรักษาความลับของขอมูลที่ทานใหมา ซึ่งเปน

ขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลรายกิจการ โดยสํานักงานสถิติแหงชาติจะนํามาประมวลเปนคาสถิติตางๆ เชน คาเฉล่ีย 

รอยละ เพื่อเผยแพรในภาพรวมเทาน้ัน โดยจะไมเปดเผยขอมูลรายกิจการที่จะทําใหทราบไดวาเปนสถานประกอบการใด 

โดยเด็ดขาด ซึ่งทานผูใหขอมูลจะไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 

 มาตรา 15 บรรดาขอมูลเฉพาะบุคคล หรือเฉพาะรายที่ไดมาตามพระราชบัญญัตินี้ ตองถือเปนความลับ          

โดยเครงครัด หามมิใหผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือผูมีหนาที่เก็บรักษาเปดเผยขอมูลน้ันแกบุคคลใด  ซ่ึง

ไมมีหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ี เวนแต 

(1) เปนการเปดเผยเพ่ือประโยชนแกการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ตองหาวากระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี ้

(2) เปนการเปดเผยตอหนวยงาน เพ่ือใชประโยชนในการจัดทําสถิต ิวเิคราะหหรือวิจัย ท้ังนี้เทาท่ีไมกอใหเกิด

ความเสียหายแกเจาของขอมลู และตองไมระบหุรือเปดเผยถึงเจาของขอมลู 

 มาตรา 16 ภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 ผูซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในหนวยงานหรือสํานักงานสถิติแหงชาติตอง

ไมนําบรรดาขอมูลเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะรายท่ีเจาของขอมูลไดใหไวหรือกรอกแบบสอบถามไปใชในกิจการอ่ืน

นอกเหนือจากการจัดทําสถิติวิเคราะหหรือวิจัย 

 การใหขอมูล/ตอบแบบสอบถาม 

มาตรา 18 ผูใดไมใหขอมูล หรือไมกรอกแบบสอบถามตามวิธีการที่กําหนดในประกาศตามมาตรา 10 หรือ        

ไมสงคืนแบบสอบถามที่ไดกรอกรายการแลวแกพนักงานเจาหนาท่ี หรือหนวยงานภายในระยะเวลาที่กําหนดใน

ประกาศตามมาตรา 10 (4) หรือไมใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัตหินาที่ตามมาตรา 12 ตองระวาง

โทษปรับไมเกินสามพันบาท 

 มาตรา 19 ผูใดซ่ึงมีหนาท่ีใหขอมูลตามมาตรา 11 แตจงใจใหขอมูลเปนเท็จตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน 

หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

 มาตรา 20 ผูใดฝาฝนมาตรา 15 หรือมาตรา 16 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

 

 

 

 

 

 

“มั่นใจขอมูลไมรั่วไหล ไมเก่ียวพันขอกฎหมาย ไมโยงใยเรื่องภาษ”ี 

กระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

www.nso.go.th 
 

 กรุงเทพมหานคร สอบถามไดที่ 

     สํานกับริหารจัดเก็บขอมูลสถิต ิโทร.0 2143 1313 – 18 

 ตางจงัหวัด สอบถามไดที่สํานักงานสถิตจัิงหวัดท่ัวประเทศ 

 

     สํานักงานสถิติแหงชาต ิหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากผูประกอบการทกุทานในการให

ขอมูลท่ีถูกตองเพื่อใหประเทศมีขอมูลสถิติที่เปนจริง ในการกําหนดนโยบาย การวางแผน และการสงเสริมการ

ดําเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซ่ึงจะสงผลใหธุรกิจรุ งเ รือง เศรษฐกิจชาติกาวไกล 



 

 

สํามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560 
แบบสอบถาม : สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 1 – 10 คน 
บันทึกขอมูลการดําเนนิกิจการระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 

หากรอบบัญชีเปนระยะเวลาตางจากท่ีกําหนดไว โปรดระบุ ...................................... 

                ID 
 

ใชในสํานักงาน 1.  ช่ือสถานประกอบการ................................................................................................. 

      REG 

       

      CWT 

       

      AMP 

       

      MUN 

       

      IND_DIST 

       

      ISIC3 

       

      TSIC_R 

       

      TSIC_L 

       

      SIZE_R 

       

      SIZE_L 

       

      NO. 

       

      YR 

       

      ENU 

       

       
 
 

       

ตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกแบบฯ ติดตอสอบถามไดท่ี  

 

 

 

 

 

 

 
 

ลับ 

สอ.2/1 
แบบแจงนับ 

สถานท่ีตั้ง 

เลขท่ี .............................................................................................. ถนน ............................................................................................... 

ตรอก/ซอย ................................................................................. ตําบล/แขวง .............................................................................. 

อําเภอ/เขต ................................................................................. จังหวัด ………………………………………………………………………………. 

รหัสไปรษณีย ........................................... โทรศัพท ............................................... โทรสาร ................................................... 

E-mail ………………………………………………………………………………. Web site …………………………………………………………………………. 

Social Network (เชน Facebook, Line, Instagram เปนตน) ............................................................................ 

เขตการปกครอง (โปรดกา  ลงใน )         1. ในเขตเทศบาล       2. นอกเขตเทศบาล 

ตั้งอยูในนิคม/สวนอตุสาหกรรมหรือไม (โปรดกา  ลงใน )  

       1. ไมต้ังอยูในนิคม/สวนอุตสาหกรรม             2. ตั้งอยูในนิคม/สวนอตุสาหกรรม 

ถา  2. ตั้งอยูในนิคม/สวนอตุสาหกรรม ใหบันทึก  

บันทกึชื่อนคิม/สวนอุตสาหกรรม ............................................................................................................................................... 

6 0 

2.  สถานที่ต้ังของสํานักงาน หรือสถานที่ติดตอซ่ึงแตกตางจากขอ 1 

     (หากเปนสถานที่ตั้งเดยีวกันไมตองบันทกึ) 

     เลขที่ .............................................................................................. ถนน ............................................................................................... 

     ตรอก/ซอย ................................................................................. ตําบล/แขวง .............................................................................. 

     อําเภอ/เขต ................................................................................. จังหวัด ………………………………………………………………………………. 

     รหัสไปรษณีย ........................................... โทรศพัท ............................................... โทรสาร ................................................... 

     E-mail ………………………………………………………………………………. Web site …………………………………………………………………………. 

     Social Network (เชน Facebook, Line, Instagram เปนตน) ............................................................................ 

     เขตการปกครอง (โปรดกา  ลงใน )         1. ในเขตเทศบาล       2. นอกเขตเทศบาล 

3. ชนิดของผลผลิตที่สถานประกอบการผลิต......................................................................... 

     (บันทึกชนิดของผลผลิตที่สถานประกอบการผลิตโดยละเอียด เชน ผลิตเครื่องคัดแยกขนาดผลไม   

     ผลิตลวดผูกเสาเข็ม ผลิตสุขภัณฑสแตนเลส ผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส ผลิตวงกบไม ผลิตขวดแกว 

     สําหรับบรรจุยาน้ํา/ยาเม็ด ผลิตผาทอท่ีทําจากไหม ผลิตกระปองสังกะสี ผลิตแชมพูสระผม ฯลฯ 

    ถาผลิตมากกวาหนึ่งชนิด ใหบันทึกชนิดของผลผลิตที่ผลิตและจําหนายไดมูลคาสูงสุด) 

ผลการแจงนับ (โปรดกา  ใน ) 

  แจงนบัได 

  แจงนบัไมได (ระบุ) ......................... 

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

    …………………………………………………… 

    …………………………………………………… 



 2 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของสถานประกอบการ 

ขอ 1 รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย (โปรดกา  ลงใน  เพียงขอเดียว) Rec.01 

 1. สวนบุคคล หางหุนสวนสามัญที่ไมเปนนิติบุคคล 

 2. หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด ใหบันทึกเลขทะเบียนนิติบุคคล               

 3. บริษัทจํากัด ใหบันทึกเลขทะเบียนนิติบุคคล               

 4. สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

 5. สหกรณ 

 6. กลุมแมบาน 

 7. สมาคม 

 8. มูลนิธิ 

 9. การจัดตั้งในรูปแบบอื่นๆ (ระบุ) ........................................................................................   

ขอ 2 รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ (โปรดกา  ลงใน  เพียงขอเดียว)  

 1. สํานกังานแหงเดียว (ไมมีสาขาและไมเปนสาขาของสถานประกอบการอื่น) 

 2. สํานกังานใหญ (เปนเจาของหรือควบคุมกิจการของสถานประกอบการที่เปนสาขา) 

 3. สํานกังานสาขา (เปนสาขาของสถานประกอบการอืน่ที่เปนสํานกังานใหญ) 

ถา  3. สํานักงานสาขา ใหบันทึก  

 ชื่อและที่ตั้งของสํานักงานใหญ  

   

   

   

   

   

   
   

   

ขอ 3 ระยะเวลาในการดําเนินกิจการของสถานประกอบการ ........................................................................................ ป                

บันทึกจํานวนปตั้งแตเริ่มดําเนินกิจการ กรณีมีเศษของปใหปดขึ้นเปนอีกหนึ่งป 

ถามีการเปลี่ยนแปลงกิจการผลิต ใหบันทึกจํานวนปตั้งแตทาํการผลติ ผลผลติชนิดท่ีบันทึกไวในขอ 3 หนาปก 

ระยะเวลาที่ทําการผลิตในป 2559 

 จํานวนเดือนท่ีทําการผลิตในรอบป ……………………………........................................……………………… เดือน               

ถาทําการผลิตนอยกวา 12 เดือน โปรดระบุเหตุผล ........................................................................................ 

 จํานวนช่ัวโมงทีท่ําการผลิตตอวัน ………………………….....................................………………...………… ชั่วโมง                 

ขอ 4 ทุนจดทะเบียน (โปรดกา  ลงใน  เพียงขอเดียว)                                                                             

 1. ไมม ี  2. มี   ใหบันทึกเงนิทุนจดทะเบียนพาณิชย จํานวน …………………………………………………… บาท         
 

 

ชือ่สํานักงานใหญ ....................................................................................................................................................................    

เลขที่ .................................................................................. ถนน ...............................................................................................    

ตรอก/ซอย ..................................................................... ตําบล/แขวง .............................................................................. 

อําเภอ/เขต ..................................................................... จังหวัด ………………………………………………………………………………. 

รหัสไปรษณีย ................................ โทรศัพท ............................................... โทรสาร .................................................. 

E-mail …………..………………………………………………………. Web site ………………………………………………………………………….    

Social Network (เชน Facebook, Line, Instagram เปนตน) ...............................................................    
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ขอ 5 การมีตางประเทศรวมลงทุนหรือถือหุน (โปรดกา  ลงใน  เพียงขอเดียว)                                                  

 1. ไมม ี  2. ม ี  ใหบันทึกสัดสวนของผูรวมลงทุนหรือถือหุน (รวมทุกประเทศ) ประมาณรอยละ……..................…………  

ขอ 6 ในปจจุบันสถานประกอบการของทานไดรับสิทธิประโยชนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  

(BOI) หรือไม (โปรดกา  ลงใน  เพียงขอเดียว)                                                         

 1. ไมไดรับ  2. ไดรับ 

ขอ 7 การสงผลผลิตออกไปจําหนายตางประเทศในป 2559 (โปรดกา  ลงใน  เพียงขอเดียว)                           

 1. ไมม ี  2. มี ใหบันทึกการสงออก ประมาณรอยละ ……….........................…… ของมูลคาผลผลติทั้งสิน้ในป 2559 

ขอ 8 การใชวัตถุดิบหรือวัสดุประกอบการผลิตที่มาจากตางประเทศในป 2559 (โปรดกา  ลงใน  เพียงขอเดียว)   

 1. ไมใช  2. ใช ใหบันทึกการใชวตัถุดบิฯ ประมาณรอยละ ……...............................…… ของมูลคาวตัถดุิบฯ 

ที่ใชในการผลติทั้งสิน้ในป 2559                                                           

ขอ 9 อตัราการใชกําลังการผลิตเฉลี่ยในป 2559 ประมาณรอยละ ……………………………………..………..................                                      

ตอนที่ 2  คนทํางานและคาตอบแทนแรงงาน 

ขอ 10 จํานวนคนทํางานเฉลี่ยของสถานประกอบการในป 2559                                                                     Rec.02 

สําหรับลูกจาง ใหนับทั้งลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว (ไมรวมจํานวนลูกจางเชา) 

 ชาย (คน) หญิง (คน) 

1. คนทํางานโดยไมไดรับคาจาง เงินเดือน ……………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………..  

2. ลูกจางในกรรมวิธีการผลิต ……………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………..  

2.1 ผูปฏิบติังานมีฝมอื ……………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………..  

2.2 ผูปฏิบติังานไมมฝีมือ ……………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………..  

3. ลูกจางอื่นๆ ……………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………..  

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

ขอ 11 เวลาการทํางานของคนทํางานในสถานประกอบการป 2559 (ไมรวมจํานวนลูกจางเชา) 

 จํานวนวันทํางานตอสัปดาห 
(วนั) 

จํานวนชั่วโมงทํางานเฉลี่ยตอวัน 
(เฉลี่ยทกุกะ) (ชั่วโมง) 

1. คนทํางานโดยไมไดรับคาจาง เงินเดือน ……………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………..  

2. ลูกจางในกรรมวิธีการผลิต ……………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………..  

3. ลูกจางอื่นๆ ……………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………..  
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คําอธิบายศพัท 
ขอ 9 อัตราการใชกําลังการผลิตเฉลี่ย 

 อัตราการใชกําลังการผลิตเฉลี่ย หมายถึง สัดสวนระหวางปริมาณผลผลิตจริงกับกําลังการผลิตสูงสุดที่สามารถผลิตไดในชวงเวลาหนึ่ง 

คํานวณโดยปริมาณการผลิตจริงหารดวยกําลังการผลิต 

 กําลังการผลิต หมายถึง ระดับการผลิตสูงสุดตามการออกแบบเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ 

 ระดับการผลิตสูงสุด หมายถึง ระดับการผลิตที่เครื่องจักรมีศักยภาพผลิตไดอยางเต็มที่ ณ จุดที่ใชปจจัยการผลิต (วัตถุดิบ แรงงาน) 

อยางเต็มที่ โดยไมกอใหเกิดตนทุนการผลิตสูงเกินความจําเปน และเปนจุดท่ีเคร่ืองจักรสามารถดํารงไดในระยะยาว 

 

ขอ 10 คนทํางาน 

 คนทํางานโดยไมไดรับคาจาง เงินเดือน หมายถึง เจาของกิจการ หรือหุนสวนที่ทํางานใหสถานประกอบการโดยไมไดรับคาจาง เงินเดือน 

และผูที่อาศัยอยูในครัวเรือนของเจาของกิจการ หรือหุนสวนหรือบุคคลอื่นที่ทํางานใหกับสถานประกอบการอยางนอยสัปดาหละ 20 ชั่วโมง 

โดยไมไดรับคาจาง เงินเดือนเปนประจํา 

 ลูกจางในกรรมวิธีการผลิต หมายถึง ลูกจางทั้งหมดที่ทํางานเก่ียวของโดยตรงกับการผลิตในขั้นตอนตางๆ หรือกิจกรรมที่เก่ียวของกับการผลิต 

โดยไดรับคาจาง เงินเดือน เชน คนงานทอผา คนงานประกอบชิ้นสวน รวมทั้งพนักงานสงของหรือสงเอกสารของโรงงาน พนักงานคลังสินคา 

พนักงานบรรจุหีบหอ ชางซอมเครื่องจักร พนักงานตรวจสอบคุณภาพ และยามโรงงาน 

 ลูกจางอื่นๆ หมายถึง ลูกจางทั้งหมดนอกเหนือจากลูกจางในกรรมวิธีการผลิต รวมถึงผูปฏิบัติงานนักบริหาร นักวิชาการ เสมียนพนักงาน เชน 

ผูจัดการ ผูอํานวยการ และกรรมการบรหิารท่ีไดรับคาจาง เงนิเดือน ผูปฏิบัติงานในหองทดลองและนักวิจัย พนักงานพิมพดีด พนักงานบัญชี และ

พนักงานขาย เปนตน 

 ลูกจางเชา/แรงงานเชา (Contracting out/Leased employment) หมายถึง ลูกจางเฉพาะหรืออยูในกระบวนการผลิตที่สงตัวจาก

สํานักจัดหางานหรือองคกรที่คลายคลึงกัน ใหแกสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต สํานักจัดหางานดังกลาวไมมีหนาที่บังคับบัญชาลกูจาง

ซึ่งอยูภายใตการควบคุม (การสั่งการหรือการบังคบับัญชา) ของลูกคาของสาํนักจัดหางาน ลูกจางเชานี้จะมีชื่อในบัญชีเงินเดือนของสํานักจัดหางาน 

ไมใชของสถานประกอบการ ขอมูลเกี่ยวกับแรงงานเชา จะเปนประโยชนสําหรับการวิเคราะหผลิตภาพแรงงานของหนวยอุตสาหกรรมที่ทํา

การผลิต ซึ่งมีการปอนแรงงานเชาเปนวัตถุดบิในการผลิตท่ีแทจรงิ แรงงานตอไปนี้ไมจัดอยูในหมวดแรงงานเชา 

1. เจาหนาที่ชั่วคราวที่ไดรับจากบริการจัดหาเจาหนาที่ 

2. ผูรับเหมา ผูรับเหมาชวงหรอืผูรบัเหมาอิสระ 

3. บริการท่ีอยูใตการบริหารจัดการ เชน แมบาน พนักงานรักษาความปลอดภัย บริการปรับปรุงภูมิทัศน 

4. บริการวิชาชีพหรือบริการดานเทคนิคที่ซื้อหามาจากกิจการอื่น เชน บริการท่ีปรึกษาดานซอฟแวร การจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร 

บรกิารดานวิศวกรรมหรือบรกิารดานบัญชี 

 

ขอ 12 คาตอบแทนแรงงาน 

 คาจาง เงินเดือน หมายถึง เงินที่นายจางหรือสถานประกอบการจายใหลูกจางในระหวางเดือนมกราคม – ธันวาคม 2559  ตามขอตกลง

การจางแรงงาน โดยอาจจายตามเงื่อนไขของระยะเวลา หรือจายตามปริมาณงาน (ไมรวมคาลวงเวลา โบนัส เงินรางวัลพิเศษ เงินเพ่ิมชวย

คาครองชีพ คานายหนา สวัสดิการ และผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ) 

 สวัสดิการและผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ หมายถึง ผลประโยชนตอบแทนแรงงานที่นายจางหรือสถานประกอบการจายหรือบริการใหแก

ลูกจาง ไดแก คาตอบแทนแรงงานที่จายเปนสิ่งของหรือผลผลิตและสวัสดิการที่นายจางจัดหาหรือบริการลูกจาง เชน อาหาร เครื่องดื่ม บานพัก

คนงาน คาเชาบาน คาซอมแซมที่อยูอาศัย คารักษาพยาบาล บริการดแูลบุตร พาหนะรับสงมาทํางาน บันเทิงหรอืสันทนาการตางๆ ที่จัดใหลูกจาง 

เปนตน ทั้งนี้ไมรวมเสื้อผาเครื่องแบบที่ใชเฉพาะในหองปฏิบัติการ (คาเสื้อผาเคร่ืองแบบที่ใชเฉพาะในหองปฏิบัติการ ใหบันทึกรวมไวใน

ขอ 17 รายการ 19 คาใชจายในการบริหารและดําเนินงานอื่นๆ) 

 เงินที่สถานประกอบการจายสมทบเขากองทุนเพื่อการประกันสังคม หมายถึง เงินที่สถานประกอบการจายสมทบเขากองทุน เพื่อการ

ประกันสังคมของทั้งรัฐบาลและเอกชน เพ่ือมิใหลูกจางไดรับความเดือดรอนเมื่อตองขาดรายไดไปบางสวนหรือทั้งหมด อันเนื่องมาจากการเจ็บปวย

หรือประสบอันตรายทั้งในและนอกเวลาทํางาน การคลอดบุตร ทุพพลภาพ การวางงาน ชราภาพ และเสียชีวิต เงินดังกลาว ไดแก เงินสมทบ

กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน 
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ขอ 12 คาตอบแทนแรงงานที่จายใหลูกจางทุกแผนกตลอดป 2559 ตามรายการตอไปนี้ (ไมรวมคาตอบแทนลูกจางเชา)   Rec.03 

 ลูกจางในกรรมวิธีการผลิต (บาท) ลูกจางอื่นๆ (บาท) 

1. คาจาง เงินเดือน ……………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………..  
2. คาลวงเวลา โบนัส เงินรางวัลพิเศษ เงินเพิ่มคาครองชีพ คานายหนา ……………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………..  
3. คาสวสัดิการและผลประโยชนตอบแทนอืน่ๆ ……………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………..  

3.1 คารกัษาพยาบาล ……………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………..  
3.2 อื่นๆ เชน คาอาหาร คาเสื้อผา/เคร่ืองแตงกาย ……………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………..  

4. เงินทีส่ถานประกอบการจายสมทบเขากองทุนประกนัสังคม ฯลฯ ……………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………..  
รวม (รายการ 1 + 2 + 3 + 4) ……………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………..  

ขอ 13 ในป 2559 สถานประกอบการแหงนี้มีลูกจางเชา/แรงงานเชา หรือไม (โปรดกา  ลงใน  เพียงขอเดียว)         

 1. ไมม ี  2. มี  ใหบันทึกจํานวนคน และเวลาทํางานของลูกจางเชา 

 ชาย (คน) หญิง (คน) 

1. จํานวนลูกจางเชาในกรรมวธีิการผลิต ……………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………..  

1.1 ผูปฏิบติังานมีฝมอื ……………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………..  

1.2 ผูปฏิบติังานไมมฝีมือ ……………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………..  

2. เวลาทํางานของลูกจางเชา 

2.1 จํานวนวันทํางานตอสัปดาห                          จํานวน .............................. วัน                                           

2.2 จํานวนชัว่โมงทํางานเฉลี่ยตอวัน (เฉลี่ยทุกกะ)     จํานวน .............................. ชั่วโมง                                       

ตอนที่ 3  ตนทุนการผลิตและคาใชจายของสถานประกอบการ 

ขอ 14 ตนทุนการผลิตและตนทุนสินคาที่ขายในป 2559                                                                                Rec.04 

1. คาซื้อวัตถุดิบและวัสดุประกอบที่ใชในการผลติ จํานวน .................................................................. บาท  
หมายรวมถึง คาซือ้วัตถดิุบในการผลิต วสัดุทีใ่ชในการบรรจุหีบหอ คาขนสงขาเขา คาภาษขีาเขา คาประกันภัย 
(รวมภาษีมูลคาเพ่ิม วัตถุดบิฯ ทีส่งคืน สวนลดรับ) มูลคาวัตถุดิบและวัสดุฯ ที่ไดรบัจากสํานักงานใหญ หรือ 
สํานักงานสาขา ใหบันทึกรวมไวในขอนี้ดวย 

2. คาใชจายในการผลิต (รวมรายการ 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5) จํานวน .................................................................. บาท  

2.1 คาเชื้อเพลงิ จํานวน ................................................................... บาท  

2.2 คาไฟฟาที่จายในการผลิต จํานวน ................................................................... บาท  

2.3 คาติดตั้ง ซอมแซมและบํารุงรักษาสินคาที่จําหนายใหลกูคา จํานวน ................................................................... บาท  

2.4 คาติดตั้ง ซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมอืฯ จํานวน ................................................................... บาท  

2.5 คาใชจายในการผลิตอื่นๆ (ระบุ) ................................................................. จํานวน ................................................................... บาท  

3. คาซื้อสินคาที่ซื้อมาจําหนายในสภาพเดิม จํานวน ................................................................... บาท  

4. คาจางเหมาจายใหสถานประกอบการอื่นผลิตสินคาให  

โดยสถานประกอบการจัดหาวสัดุให จํานวน ................................................................... บาท  

5. คาธรรมเนยีมที่จายสําหรับลูกจางเชา (แรงงานเชา) จํานวน ................................................................... บาท  

รวม (รายการ 1 + 2 + 3 + 4 + 5) จํานวน ................................................................... บาท 
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ขอ 15 วัตถุดิบและสินคาคงเหลือในป 2559                                                                                       

 ตนงวด หรือ 1 ม.ค. 59 
(บาท) 

ปลายงวด หรือ 31 ธ.ค. 59 
(บาท) 

1. วัตถดิุบและวัสดปุระกอบฯ ……………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………..  

2. สินคาระหวางผลิต ……………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………..  

3. สินคาสําเรจ็รปู ……………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………..  

4. สินคาที่ซื้อมาจําหนายในสภาพเดิม ……………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………..  

รวม (รายการ 1 + 2 + 3 + 4) ……………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………..  

ขอ 16 คาใชจายในการขายของสถานประกอบการในป 2559 ไดแก คาโฆษณา คาขนสงสินคาทีข่าย                          Rec.05 

และคานายหนา เปนตน จํานวน ................................................................... บาท 

คําอธิบายศพัท 

ขอ 14 ตนทุนการผลิตและตนทุนสินคาที่ขาย 

 คาซื้อวัตถุดิบและวัสดุประกอบท่ีใชในการผลิต หมายถึง มูลคาของวัตถุดิบและวัสดุประกอบฯ ที่สถานประกอบการจัดซื้อ หรอืไดรับมาจาก

สํานักงานใหญ ในระหวางเดือนมกราคม – ธันวาคม 2559 เพื่อใชในการผลิตโดยสถานประกอบการเอง หรือจางสถานประกอบการอ่ืน หรอืผูอื่น

ทําการผลิต มูลคาดังกลาวเปนมูลคาที่นําสงถึงสถานประกอบการซึ่งรวมคาภาษีขาเขา คาขนสง คาประกันภัย คาบรรจุหีบหอ เปนตน 

 คาเชื้อเพลิง หมายถึง มูลคาของเชื้อเพลิงทุกชนิดท่ีซื้อมาเพ่ือใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับพลังงานและความรอน ไมรวมเชื้อเพลิงท่ีเปน

สวนประกอบของผลิตภัณฑหรือท่ีใชในการผลิตกระแสไฟฟา หรือเชื้อเพลิงท่ีไดจากผลพลอยไดของกิจกรรมการผลิต เชน ขี้เลื่อย เปนตน 

 ชนิดของเชื้อเพลิง หมายถึง เชื้อเพลิงที่ใชในกระบวนการผลิต เชน ถานหิน (แปนทราไซต บิทูมินัส ถานโคก ลิกไนต และถานหิน อื่นๆ) 

กาซธรรมชาติ นํ้ามันสําเร็จรูป (กาซปโตรเลียมเหลว เบนซินไรสารตะก่ัว กาซโซฮอล น้ํามันกาด น้ํามันดีเซล น้ํามันเตา) พลังงานหมุนเวียน (ฟน 

แกลบ กากออย วัสดุเหลือใชทางการเกษตร ขยะ และกาซชีวภาพ) 

 คาไฟฟาที่ใชในการผลิต หมายถึง มูลคาไฟฟาทั้งหมดท่ีสถานประกอบการซื้อมาระหวางเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2559 รวมทั้ง

คาไฟฟาที่ไดรบัจากหนวยพลังงานของสถานประกอบการอื่น แตอยูในเครือเดียวกัน 

 คาใชจายในการติดต้ัง ซอมแซมและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรหรือโรงงานโดยสถานประกอบการอื่น หมายถึง มูลคาของคาใชจายทั้งหมดที่ใช

ในการซอมแซมและบํารุงอาคาร และสินทรัพยถาวรอื่นๆ เพ่ือใหอยูในสภาพท่ีดีใชงานตอไปได ทั้งนี้ใหรวมคาใชจายในการบํารุงรักษาซอมแซมที่

จัดทําโดยสถานประกอบการที่อยูในเครือเดียวกัน 

 คาซื้อสินคาที่ซื้อมาจําหนายในสภาพเดิม หมายถึง มูลคาในการซื้อสินคาเพ่ือนํามาจําหนายในสภาพเดิม โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

 คาจางเหมาจายใหสถานประกอบการอื่นผลิตสินคาให โดยสถานประกอบการจัดหาวัสดุให หมายถึง จํานวนเงินที่จายเปนคาจางใหกับ

สถานประกอบการอื่น เพื่อทําการผลิตสินคาโดยวัตถุดิบและสวนประกอบในการผลิตเปนของสถานประกอบการ ผูจาง 

 

ขอ 15 วัตถุดิบ และสินคาคงเหลือ 

 มูลคาสินคา วัตถุดิบและวัสดุประกอบฯ คงเหลือ หมายถึง มูลคาสินคาทั้งสินคาระหวางการผลิต สินคาสําเร็จรูป และสินคาที่ซื้อมาจําหนาย

ในสภาพเดิม วัตถุดิบและวัสดุประกอบฯ ของสถานประกอบการที่ยังคงเหลืออยู โดยไมคํานึงวาจะเก็บไว ณ ที่ใดก็ตาม 

- มูลคาสินคาคงเหลือตนป หมายถึง มูลคาของสินคาทั้งสินคาระหวางการผลิต สินคาสําเร็จรูปและสินคาที่ซื้อมาจําหนายในสภาพเดิม 

วัตถุดิบและวัสดุประกอบฯ ที่เหลือมาจากปกอนเมื่อ 1 มกราคม 2559 

- มูลคาสินคาคงเหลือปลายป หมายถึง มูลคาของสินคาทั้งสินคาระหวางการผลิต สินคาสําเร็จรูป และสินคาที่ซื้อมาจําหนายในสภาพเดิม 

วัตถุดิบและวัสดุประกอบฯ ที่เหลืออยูเมื่อ 31 ธันวาคม 2559 
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ขอ 17 คาใชจายในการบริหารและดําเนินงานของสถานประกอบการในป 2559 

 1. คาไฟฟา จํานวน ..................................................................... บาท  

 2. คาน้ําประปา จํานวน ..................................................................... บาท  

 3. คากําจัดขยะ  จํานวน ..................................................................... บาท  

 4. คายาม คาจัดสวน จํานวน ..................................................................... บาท  

 5. คาน้ํามันรถ จํานวน ..................................................................... บาท  

 6. คาไปรษณีย โทรศัพท โทรสาร คาบริการอินเทอรเน็ต จํานวน ..................................................................... บาท  

 7. คาเครื่องเขียน แบบพิมพ และวัสดส้ิุนเปลือง จํานวน ..................................................................... บาท  

 8. คาเชายานพาหนะ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ฯลฯ จํานวน ..................................................................... บาท  

 9. คาเชาอาคารพรอมที่ดิน จํานวน ..................................................................... บาท  

10. คาเชาที่ดิน จํานวน ..................................................................... บาท  

11. คาดอกเบ้ียจาย จํานวน ..................................................................... บาท  

12. หนี้สูญ จํานวน ..................................................................... บาท  

13. คาใชจายในการบริหารและดําเนินงานอืน่ๆ (ระบุ) ........................................................ จํานวน ..................................................................... บาท  

รวม (รายการ 1 + 2 + 3 + … + 13) จํานวน ................................................................... บาท  

ตอนที่ 4  ผลผลิตและรายรับของสถานประกอบการ 

ขอ 18 มูลคาขายผลผลิตของสถานประกอบการในป 2559                                                                            Rec.06 

1. มูลคาขายผลผลิตรวมทกุชนิด รวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม และหักสวนลดจายแลว จํานวน ............................................................... บาท 

สําหรับมูลคาขายสินคาที่ซื้อมาจําหนายในสภาพเดิม ใหบนัทกึขอ 19 รายการ 1 

2. ชนิดของผลผลิตและสัดสวนของมูลคาขายผลผลิต (%) 

บันทกึชนิดของผลผลิตเรียงลําดับตามสัดสวนของมลูคาขาย (%) จากมากไปนอย 

รหัสชนิดของผลผลิต (CPA) 

บันทึกในสํานักงาน 
ชนิดของผลผลิต 

สัดสวนของมูลคาขายผลผลิต 
(รวม 1 + 2 + 3 + 4 = 100%) 

      
  1. ……………………………………………………………….……………………………………………………………… ……………………….…………………….……….….% 

      
  2. ……………………………………………………………….……………………………………………………………… ………………………………………….….……….….% 

      
  3. ……………………………………………………………….……………………………………………………………… ……………………….…………………….……….….% 

      
  4. ……………………………………………………………….……………………………………………………………… ………………………………………….….……….….% 

คําอธิบายศพัท 

ขอ 18 มูลคาขายผลผลิต หมายรวมถึง 

- มูลคาขายผลผลิตท่ีสถานประกอบการผลิตขึ้นเอง 

- มูลคาขายผลผลิตท่ีสถานประกอบการอื่นผลิตให โดยสถานประกอบการแหงน้ีเปนผูจัดหาวัตถุดิบหรือวัสดปุระกอบฯ ให 

- มูลคาผลผลิตที่สถานประกอบการใชเอง หรือใหคนทํางานเปนสวนหนึ่งของคาตอบแทนแรงงาน 

- มูลคาผลผลิตที่จัดสงไปใหสํานักงานใหญ สํานักงานสาขา หรือสํานักงานขายของโรงงาน (ในกรณีโรงงานและสํานักงานขายแยกระบบบัญชี

จากกัน) 

- รายรับจากการขายผลพลอยไดและเศษวัสดุ 

 

 



 8 

ขอ 19 รายรับอื่นๆ (นอกเหนือจากรายรับในขอ 18) ของสถานประกอบการในป 2559 

1. รายรับจากการขายสนิคาที่ซื้อมาจําหนายในสภาพเดิม จํานวน ..................................................................... บาท 

2. รายรับจากการรับจางเหมาทําการผลิตสินคาใหสถานประกอบการอืน่  

โดยสถานประกอบการอื่นจัดหาวัสดุให จํานวน ..................................................................... บาท 

3. รายรับจากการใหบรกิาร บํารุงรักษา ซอมแซมและตดิตั้งใหแกสถานประกอบการอื่น จํานวน ..................................................................... บาท 

4. รายรับจากการใหเชาที่ดิน จํานวน ..................................................................... บาท 

5. รายรับจากการใหเชาอาคาร อาคารพรอมที่ดนิ ยานพาหนะ เครื่องจักรและเครื่องมอื ฯลฯ จํานวน ..................................................................... บาท 

6. ดอกเบี้ยรับ จํานวน ..................................................................... บาท 

7. รายรับอื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................... จํานวน ..................................................................... บาท 

รวม (รายการ 1 + 2 + 3 + ... + 7) จํานวน .................................................................... บาท 

ตอนท่ี 5  สินทรัพยถาวรของสถานประกอบการ 

ขอ 20 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยถาวรของสถานประกอบการในป 2559                                                     Rec.07 

 ตนงวด หรือ 1 ม.ค. 59 
(บาท) 

ปลายงวด หรือ 31 ธ.ค. 59 
(บาท) 

1. ที่ดิน ……………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………..  

2. อาคารและสิ่งกอสราง ……………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………..  

3. เคร่ืองจักร ……………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………..  

4. ยานพาหนะ ……………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………..  

5. เคร่ืองใชสํานักงาน (ครภุัณฑ) ……………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………..  

6. เคร่ืองมืออื่นๆ ……………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………..  

7. สินทรัพยถาวรอืน่ๆ (ระบุ) ........................................... ……………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………..  
(เชน ซอฟตแวร ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร)   

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

ขอ 21 มูลคาสินทรัพยถาวรที่เปล่ียนแปลงในระหวางมกราคม – ธันวาคม 2559 

1. มูลคาสินทรัพยถาวรทุกประเภทท่ีซื้อหรอืผลิตขึ้นเองระหวางป จํานวน ..................................................................... บาท 

2. มูลคาสินทรัพยถาวรทุกประเภทท่ีขายระหวางป จํานวน ..................................................................... บาท 

คําอธิบายศัพท 

 คอมพิวเตอร หมายถึง คอมพิวเตอรท่ีสถานประกอบการมีไวใชในการดําเนินธุรกิจ และสามารถใชงานได จําแนกเปน 

1. คอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal Computer: PC) ประกอบดวย 

1.1 คอมพิวเตอรเดสกท็อป (Desktop)           1.2 คอมพิวเตอรโนตบุค/เน็ตบุค (Notebook/Netbook)           1.3 แท็บเล็ตพีซี (Tablet PC)  

1.4 เวิรคสเตชั่น (Workstation) หมายถึง คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะท่ีมีความสามารถในการคํานวนดานวิศวกรรม สถาปตยกรรม หรืองานอ่ืนๆ ท่ีเนนการ

แสดงผลดานกราฟฟกตางๆ มีความละเอียดสูงทําใหเวิรคสเตช่ันใชหนวยประมวลผลท่ีมีประสิทธิภาพมาก มีหนวยเก็บขอมูลสํารองจํานวนมาก มีผูใชบางกลุมเรียก

เครื่องระดับเวิรคสเตช่ันนี้วาซูเปอรไมโคร (supermicro) เวิรคสเตชั่นสวนมากใชชิปประเภท RISC (reduce instruction set computer) ซึ่งเปนชิปท่ีลดจํานวนคําส่ังที่

สามารถใชสั่งงานใหเหลือเฉพาะท่ีจําเปน เพื่อใหสามารถทํางานไดดวยความเรว็สูง 

1.5 เทอรมินัล (Terminal) เปนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีไมสามารถประมวลผลขอมูลไดดวยตนเอง เครื่องเทอรมินัลประกอบไปดวย จอคอมพิวเตอร แปนพิมพ 

และเมาส เพ่ือใชในการแสดงขอมูลและสงขอมูลไปยังเครื่องแมขาย ทาํใหประหยัดคาอุปกรณคอมพิวเตอร เคร่ืองเทอรมินัลเมื่อออกจากเครือขายจะไมสามารถทํางานได

แตการดูแลรักษาระบบเครือขายที่ใชเครื่องเทอรมินัลจะงายกวาระบบเครือขายที่ใชเครื่องเวิรคสเตชัน 

2. คอมพิวเตอรเพื่อการบริการและประมวลผลจากสวนกลาง หมายถึง คอมพิวเตอรที่ติดตั้งไวสวนกลาง เพ่ือควบคมุการทํางานและใหบริการคอมพิวเตอรเครื่อง

อ่ืนๆ ไดแก เซริฟเวอร (Server) เมนเฟรม (Mainframe) มินิคอมพิวเตอร (Minicomputer) ซปุเปอรคอมพิวเตอร (Supercomputer) 
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ขอถามเฉพาะการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ป 2559 

ตอนที่ 6 การใชคอมพิวเตอรในการดําเนินกจิการของสถานประกอบการ 

ขอ 22 สถานประกอบการแหงนี้ มีการใชคอมพิวเตอรในการดําเนินกิจการหรือไม (โปรดกา  ลงใน  เพียงขอเดียว) Rec.09 

 1. ใชที่สถานประกอบการ ใหบันทึกขอ 1.1 – 1.2 

1.1 จํานวนคอมพิวเตอร 

 คอมพิวเตอรสวนบุคคล ไดแก คอมพิวเตอรตั้งโตะ (เดสกท็อป)  โนตบุค/เน็ตบุค  เวิรคสเตชั่น  เทอรมินัล 

จํานวน ....................................... เคร่ือง  ใชเชื่อมตออินเทอรเน็ต ....................................... เคร่ือง               

 Tablet PC (ขนาด 7 นิ้วขึ้นไป) 

จํานวน ....................................... เคร่ือง  ใชเชื่อมตออินเทอรเน็ต ....................................... เคร่ือง           

 คอมพิวเตอรเพื่อการบริการและประมวลผลจากสวนกลาง ไดแก เซิรฟเวอร เมนเฟรม มินิคอมพิวเตอร ซุปเปอรคอมพิวเตอร 

จํานวน ....................................... เคร่ือง    ใชเชื่อมตออินเทอรเน็ต ....................................... เคร่ือง          

1.2 จํานวนบุคลากรทีใ่ชคอมพวิเตอรในการปฏิบัตงิานเปนประจํา (เฉลี่ยอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง ถาใชนอยกวาสัปดาหละ 1 ครั้งใหบันทึก 0) 

จํานวน ....................................... คน       

 2. ใชที่อืน่ เชน บาน, อินเทอรเน็ตคาเฟ, ศูนยเรยีนรู ICT ชุมชน (ขามไปขอ 26)  

 3. ไมใช (ขามไปขอ 28)  

ขอ 23 สถานประกอบการแหงนี้ มีระบบเครือขายการติดตอสื่อสารแบบ Intranet หรือไม (โปรดกา  ลงใน  เพียงขอเดียว)  

 1. ไมม ี  2. ม ี

ขอ 24 สถานประกอบการแหงนี้ มีระบบเครือขายการติดตอสื่อสารแบบ Extranet หรือไม (โปรดกา  ลงใน  เพียงขอเดียว)  

 1. ไมม ี  2. ม ี

ขอ 25 สถานประกอบการแหงน้ี มีระบบเครือขายการติดตอสื่อสารแบบ LAN หรือไม (โปรดกา  ลงใน  เพียงขอเดียว)  

 1. ไมม ี  2. ม ี

ขอ 26 สถานประกอบการแหงนี้ใชซอฟตแวรแบบเปดเผยรหัส (Open source) หรือไม (โปรดกา  ลงใน  เพียงขอเดียว)  

 1. ไมไดใช  2. ใช  3. ไมทราบ 

คําอธิบายศัพท 

  Intranet หมายถึง เครอืขายการส่ือสารภายในท่ีใชโพรโทคอลเดียวกับอินเทอรเน็ต และอนุญาตใหใชติดตอสื่อสารกันในองคกร 

  Extranet หมายถึง Intranet ท่ีใชอินเทอรเน็ตโพรโทคอลเชื่อมตอกับระบบคอมพิวเตอรท่ีอยูภายนอก เปน Intranet ท่ีมีความเปนสวนตัวและปลอดภัย ซึ่งอนุญาต

ใหผูใชภายนอกท่ีไดรับเลือกสามารถเขาถึงอินทราเน็ตขององคกรบางสวนได 

  LAN (Local Area Network) หมายถึง ระบบเครือขายแบบเชื่อมตอคอมพิวเตอรเขาดวยกันภายในพื้นที่ระยะใกล เชน บริเวณอาคารเดียวกัน แผนกหรือสถานท่ีเดียวกัน 

  ซอฟตแวรท่ีพัฒนาตามความตองการโดยเฉพาะ (Tailor made)  เปนการจัดจางผูพัฒนาซอฟตแวรใหทําระบบท่ีเฉพาะเจาะจงไมเหมือนกับซอฟตแวรสําเร็จรูปท่ี

จําหนายกันทั่วไป 

  ซอฟตแวรแบบเปดเผยรหัส (Open source) คือ ซอฟตแวรท่ีมีเงื่อนไขทางลขิสิทธ์ิ อันไดแก สัญญาอนุญาตสาธารณะท่ัวไปแบบ GPL หรือสัญญาอนุญาตแจกจาย

ซอฟตแวรของ BSD เปนตน  โดยซอฟตแวรโอเพนซอรสไดถูกนํามาใชแทนคําวา “ฟรี” เพื่อใหงายตอการเขาใจและใหความรูสึกสบายใจตอทั้งผูใชและผูพัฒนา ท้ังนี้

ซอฟตแวรโอเพนซอรสเริ่มตนจากการเคลื่อนไหวภายใตชื่อซอฟตแวรฟรี (free software) จนกระทั่งตอมาคําวา ฟรี ถูกใชในความหมายวาเสรี คือไมเสียคาใชจาย 

นอกจากนี้ ผูใชงานรวมถึงนักพัฒนาสามารถนําซอฟตแวรโอเพนซอรสไปใชงาน ตลอดจนแกไข แจกจาย และยังสามารถนํามาปรับปรุงท้ังในลักษณะสวนตัวหรือนําไป

วางขายและทําการตลาดดวยการใหบริการได 
 ซอฟตแวรบริการ (Software as a Service : SaaS ) เปนซอฟตแวรแอปพลิเคชั่นบนเว็บท่ีผูใชสามารถเรียกใชบริการไดตามความตองการใชงาน โดยท่ัวไป

ซอฟตแวรบริการนี้จะถูกจัดเก็บอยูบนเครื่องเซิรฟเวอรของผูใหบริการ หรือเปนซอฟตแวรท่ีจะถูกดาวนโหลดลงสูตัวเครื่องของผูใชบริการ โดยจะหยุดทํางานเม่ือไดใช

ซอฟตแวรดังกลาวครบเวลาท่ีกําหนด หรือดําเนินการเสรจ็สิ้นแลว 
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ขอ 27 ซอฟตแวรที่สถานประกอบการแหงนี้ใช สวนใหญเปนรูปแบบใด (โปรดกา  ลงใน  ไดมากกวา 1 ขอ) 

 1. พัฒนาเอง  4. ซอฟตแวรแบบเปดเผยรหัส (Open source) 

 2. ซอฟตแวรสําเรจ็รูป (Package)  5. ซอฟตแวรบรกิาร (Software as a Service : SaaS) 

 3. ซอฟตแวรที่พัฒนาตามความตองการโดยเฉพาะ (Tailor made)  6. อื่นๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………………… 

ตอนที่ 7 การใชอินเทอรเน็ต/เว็บไซตในการดําเนินกิจการของสถานประกอบการ 

ขอ 28 สถานประกอบการแหงนี้ มีการใชอินเทอรเน็ตในการดําเนินกิจการหรือไม (โปรดกา  ลงใน  เพยีงขอเดียว)     Rec.10 

 1. ไมใช (ขามไปขอ 36) 

 2. ใช บันทึกจํานวนบุคลากรที่ใชอินเทอรเน็ตในการปฏิบัติงานเปนประจํา จํานวน …………………………………………… คน 

(บุคลากรที่ใชอินเทอรเน็ตในการปฏิบัติงานเปนประจําเฉลี่ยอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง ถาใชนอยกวาสัปดาหละ 1 ครั้งใหบันทึก 0) 

ขอ 29 สถานประกอบการแหงนี้ มีการใชอนิเทอรเน็ตเพื่อวัตถุประสงคใด (โปรดกา  ลงใน  ไดมากกวา 1 ขอ) 

  1. รบัสง e-mail  

  2. คนหาขอมูลเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ  

  3. คนหาขอมูลจากหนวยงานภาครัฐ  

  4. ติดตอกับหนวยงานภาครัฐ เชน ยื่นชําระภาษี download/รองขอแบบฟอรมออนไลนตางๆ  

  5. ซือ้/ขายสินคาและบริการ หรอืดําเนินธุรกิจกับคูคา  

  6. จัดสงสินคาออนไลนในรปูแบบ Digital เชน ซอฟตแวร เพลง วิดีโอ เกมสคอมพิวเตอร ใบจองการเดินทาง  

  7. ใชบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ต (Internet banking) หรือเขาถึงบริการทางการเงนิอื่นๆ  

  8. อบรมความรูใหกับบุคลากรในสถานประกอบการ/อบรมความรูผานระบบ e-learning  

  9. โทรศัพท/ประชุมผานอินเทอรเน็ต (VoIP/video conferencing) เชน Skype, iTalk เปนตน  

 10. สนทนาสื่อสารทาง Instant Messaging (IM) เชน Line, WeChat, MSN Messenger,              
Google Talk เปนตน/กระดานขาวอิเล็กทรอนิกส (Bulletin Boards) 

 

 11. รับสมัครบุคลากรภายในหรือภายนอกสถานประกอบการ  

 12. อืน่ๆ (ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………….  

ขอ 30 ระบบการติดตอสื่อสารทางอินเทอรเนต็ สถานประกอบการของทานเชื่อมตอวิธีการใดบาง (โปรดกา  ลงใน  ไดมากกวา 1 ขอ) 

1. ความเร็วต่ํา (ต่ํากวา 256 Kbps ลงมา) :  

 1.1 Analogue modem (dial – up via standard phone line)  

 1.2 ISDN (Integrated Services Digital Network)  

 1.3 เทคโนโลยีโทรศัพทมอืถือ 2G, 2.5G เชน GSM, CDMA, GPRS  

2. ความเร็วสงู (ตั้งแต 256 Kbps ขึ้นไป) :  

 2.1 xDSL (ADSL, SDSL, VDSL)  

 2.2 สายวงจรเชา (Leased Line)  

 2.3 Cable modem  

 2.4 Frame Relay หรือ VPN  

 2.5 Broadband แบบอืน่ (ดาวเทียม, เคเบิลใยแกวนําแสง (FTTX), Fixed Wireless, WLAN, WiMAX)  

 2.6 เทคโนโลยีโทรศัพทมอืถือ 3G ขึ้นไป เชน WCDMA, EV-DO  

 3. ไมทราบ  

 4. อื่นๆ (ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………….  
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ขอ 31 สถานประกอบการแหงนี้ มีการใชเว็บไซตในการดําเนินกิจการหรือไม (โปรดกา  ลงใน  เพียงขอเดียว)      

 1. ไมใช   2. ใช โดยมีชือ่เว็บไซตของตัวเอง หรือฝากขอมูลไวกับเว็บไซตของทีอ่ื่น 

ขอ 32 สถานประกอบการแหงนี้ มีการใช Social Network (เชน Facebook, Line, Twitter, Google Plus,    

Blogger, Instagram) ในการดําเนินกิจการหรือไม (โปรดกา  ลงใน  เพียงขอเดียว) 

 1. ไมใช  2. ใช 

ตอนที่ 8 การสั่งซื้อ/ขายสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ต 

8.1 การส่ังซื้อสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ต 

ขอ 33 สถานประกอบการแหงนี้ มีการสั่งซื้อสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ตหรือไม                                         

(ทําผานทางหนาเวบ็ไซต Social Network Extranet EDI หรือทาง e-mail ก็ได) (โปรดกา  ลงใน  เพียงขอเดียว) 

 1. ไมม ี  2. ม ี

ขอ 34 สถานประกอบการแหงนี ้มีการชําระคาสินคาหรือบริการผานอินเทอรเน็ตหรือไม (โปรดกา  ลงใน  เพียงขอเดียว)  

 1. ไมม ี  2. มี เชน ชําระเงินผานระบบ e-banking (Internet Banking, Mobile Banking) 

8.2 การขายสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ต (การทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หรือ อี – คอมเมิรซ (e-Commerce)) 

ขอ 35 สถานประกอบการแหงนี้ มีการขายสินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ตหรือไม (โปรดกา  ลงใน  เพียงขอเดียว)  

 1. ไมม ี  2. มี สถานประกอบการแหงนี้ไดรบัการชําระคาสินคาหรือบริการผานอนิเทอรเน็ตหรือไม 

  1. ไมไดรับ  2. ไดรับ 

คําอธิบายศัพท 

  สถานประกอบการที่ดําเนนิกิจการโดยใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หรือ อี - คอมเมิรซ (e - Commerce) ในการสํารวจครั้งนี้ หมายถึง สถานประกอบการที่มีการ

ขายสินคาหรือบริการใหลูกคาผานทางอินเทอรเน็ต หรือหมายถึง การใหลูกคาสั่งซื้อส่ังจองสินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ต (ผานทางหนาเว็บไซต  Social 

Network  Extranet  EDI  หรือทาง e – mail ก็ได)  สวนการชําระเงินหรือจัดสงจะทําผานทางชองทางใดก็ได 

 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดจัดแบงออกเปน 6 กลุม ดังนี้ 

1. กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ไดแก คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร ศาสตรคอมพิวเตอร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

วิทยาการคอมพิวเตอร วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 

2. กลุมสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ไดแก เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ฟสิกสอิเล็กทรอนกิส อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสกําลัง อิเล็กทรอนิกส 

3. กลุมสาขาวิชาสารสนเทศ ไดแก การจัดการระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรม ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ วิทยาการ

คอมพิวเตอรและสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร วิทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางการจัดการ 

สารสนเทศศาสตร 

4. กลุมสาขาวิชาคอมพิวเตอรประยุกต ไดแก คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร อุตสาหกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร

ประยุกต – มัลติมีเดีย 

5. กลุมสาขาวิชาโทรคมนาคม ไดแก การบริหารโทรคมนาคม โทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม เทคโนโลยีโทรคมนาคม วิศวกรรม

โทรคมนาคม 

6. กลุมสาขาวิชาสถิติ ไดแก การประมวลผลขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร สถิติศาสตร สถิติประยุกต สถิติคณติศาสตร 
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ตอนที่ 9  บุคลากรที่ปฏิบัติงานดาน ICT 
ถามเฉพาะสถานประกอบการที่มีรูปแบบเปนบริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) เทาน้ัน 

ขอ 36 สถานประกอบการแหงนี้ มีบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร              Rec.11 

หรือสาขาที่เกี่ยวกับ ICT หรือไม (โปรดกา  ลงใน  เพียงขอเดียว) 

 1. ไมม ี (ขามไปขอ 39)   

 2. ม ี  รวมทั้งสิ้น จํานวน ...................................................................................... คน  

  ต่ํากวา ปวส. จํานวน ............................................................................................. คน  

  ปวส. จํานวน ............................................................................................. คน  

  ปริญญาตร ี จํานวน ............................................................................................. คน  

  ปริญญาโท จํานวน ............................................................................................. คน  

  สูงกวาปริญญาโท จํานวน ............................................................................................. คน  

ขอ 37 สถานประกอบการแหงนี้ มีบุคลากรที่ปฏิบัติหนาท่ีดาน ICT ในแตละกลุมอาชีพ/ตําแหนงดังตอไปนี้ หรือไม 

กลุมอาชีพ/ตําแหนงดาน ICT ไมม ี มี จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ (คน) 

1. ผูบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง                                  จํานวน ............................................................................ คน 

2. ผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ   จํานวน ............................................................................ คน 

3. นักออกแบบและวิเคราะหระบบคอมพิวเตอร   จํานวน ............................................................................ คน 

4. โปรแกรมเมอร   จํานวน ............................................................................ คน 

5. ผูทํางานดานอุปกรณคอมพิวเตอร   จํานวน ............................................................................ คน 

6. อื่นๆ1/                                                                จํานวน ............................................................................ คน 

ขอ 38 สถานประกอบการแหงน้ี ตองการรับบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ดาน ICT เพิ่มข้ึนหรือไม (โปรดกา  ลงใน  เพียงขอเดียว) 

กลุมอาชีพ/ตําแหนงดาน ICT 
ไม 

ตองการ 
ตองการ จํานวนบุคลากรท่ีตองการ (คน) 

1. ผูบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง                                  จํานวน ........................................................................... คน 

2. ผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ   จํานวน ........................................................................... คน 

3. นกัออกแบบและวิเคราะหระบบคอมพิวเตอร   จํานวน ........................................................................... คน 

4. โปรแกรมเมอร   จํานวน ........................................................................... คน 

5. ผูทํางานดานอุปกรณคอมพิวเตอร   จํานวน ........................................................................... คน 

6. อื่นๆ1/                                                                จํานวน ........................................................................... คน 

1/ กลุมอาชีพอื่นๆ ที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีและการสื่อสาร เชน พนักงานขายอุปกรณหรือบรกิารไอที ผูจัดการฝายขายและการตลาดสินคาและบริการไอที พนักงานรับ

ซื้อสินคาและบริการฝายระบบคอมพิวเตอร พนักงานใหบริการโดยใชไอที เจาหนาท่ีนําเขาขอมูล เปนตน 
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คําอธิบายศัพท 

 กลุมอาชีพ/ตําแหนง บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ดาน ICT 

1. ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer – CIO) หมายถึง ผูท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการควบคมุ ประสานงาน สั่งการ ติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผลและรับผิดชอบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร 

2. ผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology department manager) ไดแก  

 ผูจัดการโครงการ (Project Manager) หมายถึง ผูท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการควบคุม ประสานงาน สั่งการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและรับผิดชอบ

งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของโครงการ 

 ผูจัดการดานระบบ (System Manager) หมายถึง ผูท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการควบคุม ประสานงาน สั่งการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและรับผิดชอบ

งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบงาน 

3. นักออกแบบและวิเคราะหระบบคอมพิวเตอร (Computer system designers and analysts) ไดแก 

 นักวิเคราะหระบบ (System Analyst & Designer) หมายถึง ผูที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการวางแผน ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ นําไปใชงาน ทดสอบ 

ประเมินผล และบํารุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร เพื่อสนอง  ความตองการของผูใชงาน 

 ผูปฏิบัติงานดานซอฟตแวรประยุกต (Application Software Officer) หมายถึง ผูท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการวางแผน ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ นําไปใช

งาน ทดสอบ ประเมินผล และบํารงุรกัษาซอฟตแวรประยุกต รวมท้ังแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น 

 ผูปฏิบัติงานดานคอมพิวเตอรกราฟกและซอฟตแวรมัลติมีเดีย (Computer Graphic and Multimedia Software Officer) หมายถึง ผูท่ีปฏิบัติงาน

เก่ียวกับการวางแผน ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ นําไปใชงาน ทดสอบ ประเมินผล และบํารุงรักษางานดานคอมพิวเตอรกราฟกและซอฟตแวรมัลติมีเดีย รวมท้ังแกไข

ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น 

 ผูปฏิบัติงานดานสื่อสารขอมูล (Data Communication Officer) หมายถึง ผูท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ นําไปใชงาน 

ทดสอบ ประเมินผล และบํารุงรักษาระบบเครือขายและระบบส่ือสารขอมูลอื่นๆ รวมทั้งแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น 

 ผูปฏิบัติงานดานฐานขอมูล (Database Officer) หมายถึง ผูท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการวางแผน ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ นําไปใชงาน ทดสอบ ประเมินผล 

และบํารุงรักษาระบบฐานขอมูลและโปรแกรม ระบบจัดการฐานขอมูล รวมทั้งแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 

 ผูปฏิบัติงานดานความปลอดภัยไอที (IT Security Officer) หมายถึง ผูที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการวางแผน ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ นําไปใชงาน ทดสอบ 

ประเมินผล และประเมินผลดานความปลอดภัยไอที รวมท้ังแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น 

 ผูปฏิบัติงานดานประกันคุณภาพของไอที (IT Quality Assurance Officer) หมายถึง ผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการวางแผน ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ นําไปใช

งาน ทดสอบและประเมินผลงานดานประกันคุณภาพของไอที รวมทั้งแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 

 วิศวกรซอฟตแวร (Software Engineer) หมายถึง ผูที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการวิจัย วิเคราะห ออกแบบ นําไปใชงาน ทดสอบ วิธีการ/กระบวนการ ตลอดจน

เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาซอฟตแวร ที่เปนงานระบบใหญใหมีคณุภาพสูง 

 ผูปฏิบัติงานดานแคดแคม (CAD & CAM Officer) หมายถึง ผูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ศึกษา วิเคราะห สรางงานดานการออกแบบและการ

ผลิต โดยใชคอมพิวเตอร รวมท้ังนําไปใชงานทดสอบประเมินผลและใหคาํปรึกษาดานเทคนิค 

4. โปรแกรมเมอร (Computer programmer) ไดแก 

 โปรแกรมเมอร (Programmer) หมายถึง ผูท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการเขียน/สราง ดัดแปลง ทดสอบและแกไขซอฟตแวรประยุกต (Application Software) 

และ/หรอื ซอฟตแวรระบบ (System Software) ใหเปนไปตามขอกําหนดของโปรแกรม รวมถึงการใหคําแนะนําดานเทคนิคและการแกไขปญหาตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

 เว็บมาสเตอร (Web Master) หมายถึง ผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการออกแบบ สราง ดัดแปลง ทดสอบและแกไข ปรบัปรุงเว็บไซตและขอมูลตางๆ จากเว็บไซตให

ทันสมัย 

 เจาหนาที่ฝกอบรมคอมพิวเตอร (Computer Trainer) หมายถึง ผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการใหการฝกอบรมวิชาการทางดานคอมพิวเตอร ท่ีเปนหลักสูตร

ระยะสั้น และหลักสูตรเฉพาะทาง รวมทั้งใหคําปรกึษาทางวิชาการและทางเทคนิค 

5. ผูทํางานดานอุปกรณคอมพิวเตอร (Computer associate professionals) ไดแก 

 ชางเทคนิคระบบคอมพิวเตอร (System Technician) หมายถึง ผูท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการดูแลรักษาและแกไขปญหาของระบบคอมพิวเตอร 

 ผูปฏิบัติงานดานระบบคอมพิวเตอร (System Operator) หมายถึง ผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการปฏิบัติการ ควบคุม ดูแลรักษาและตรวจสอบการทํางานของ

ระบบคอมพิวเตอร และ/หรือ ระบบงานคอมพิวเตอร 
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ตอนที่ 10  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของสถานประกอบการ 

ขอ 39 ในป 2559 สถานประกอบการแหงนี้ประสบปญหา/อุปสรรคในการดําเนินกิจการหรือไม                      Rec.12 

(โปรดกา  ลงใน  เพียงขอเดยีว) 

 1. ไมประสบปญหา/อปุสรรค (ขามไปขอ 40)  2. ประสบปญหา/อุปสรรค (ใหบันทกึปญหา/อปุสรรค) 

 ปญหา/อุปสรรคที่มี (โปรดกา  ลงใน  ไดมากกวา 1 ขอ)  

 1. ตลาดอิ่มตัว ไมสามารถขยายฐานลูกคาได             9. เศรษฐกิจไมด/ีชะลอตัว                                   

 2. คูแขงในอุตสาหกรรมมากขึน้                           10. ขาดความสามารถในการทําการตลาด          

 3. ปญหาความไมเสถียรภาพทางการเมือง              11. การจัดเก็บภาษีที่ซ้ําซอน                           

 4. ขาดแคลนแรงงาน                                         12. ดานการขนสงโลจิสตกิส                          

 5. ปญหาคุณภาพสินคา                                     13. กฎ ระเบียบ ขอบังคับของสวนราชการ         

 6. ปญหาเรื่องผลิตภาพการผลิต (Productivity)     14. นโยบายดานการสนับสนุนของรัฐบาลไมแนนอน   

 7. ตนทุนในการผลติสูงขึ้น                                  15. ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน            

 8. ขาดเงินลงทนุและเงินหมุนเวียนในการประกอบการ   16. อืน่  ๆ.......................................................................         

ขอ 40 ความชวยเหลือท่ีตองการจากหนวยงานของรัฐ (โปรดกา  ลงใน  เพียงขอเดียว)                                      

 1. ไมตองการ  2. ตองการ (ใหบันทึกความชวยเหลือที่ตองการ) 

 ความชวยเหลือที่สถานประกอบการตองการจากหนวยงานของรัฐ (โปรดกา  ลงใน  ไดมากกวา 1 ขอ) 

 1. พัฒนาแรงงานไทยใหสอดคลองกับความตองการของ   10. เรงรัดการคืนภาษีมูลคาเพิ่ม                                

อุตสาหกรรมโดยรวมมอืกับสถานศึกษา  11. มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยจากการกอการราย  

 2. ลดตนทุนการผลิต                                            12. จัดงานแสดงสินคาใหแกผูประกอบการทองถิ่น          

 3. ลดภาษีหรือยกเวนภาษีนําเขาวัตถดุิบ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรฯ  (OTOP และ SMEs) 

 4. เพ่ิมวงเงินสินเชื่อใหแกผูประกอบการ                13. สนับสนุนเทคโนโลยีและเครื่องจักรท่ีทันสมัย            

 5. จัดหาแหลงเงนิกูดอกเบี้ยต่ํา                            14. สนับสนุนดานวิจัยและพัฒนาสินคาที่เปนที่ตองการ    

 6. สงเสริมการลงทุนใหแกผูประกอบการ              ในตลาด 

 7. ขยายตลาดรับซือ้ผลผลติ สงเสรมิการสงออก        15. สงเสริมใหผูประกอบการไทยไดเจรจาธุรกิจกับ         

 8. เพ่ิมสภาพคลองทางการเงิน                             ผูประกอบการตางประเทศ (Inter - Business Matching) 

 9. เพ่ิมประสิทธิภาพดานศุลกากร                       16. อื่นๆ (ระบุ) ..........................................                    

ชื่อผูใหขอมลู .................................................................................................................................................................................... 

ตําแหนง ................................................................................หมายเลขโทรศัพทติดตอ ................................................................... 

ใชในสํานักงาน                                                              Rec.13 

ชื่อ – สกุล ….......................................................................................... เจาหนาที่ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมลู    รหัส ...........................................................        

ชื่อ – สกุล ….......................................................................................... เจาหนาทีบ่รรณาธิกรและลงรหัส           รหัส ...........................................................       

ชื่อ – สกุล ….......................................................................................... เจาหนาทีบ่ันทึกขอมูล                       รหัส ...........................................................      

ชื่อ – สกุล ….......................................................................................... ผูตรวจ                                         รหัส ...........................................................     
 




