
ภาคผนวก ง 
การสํารวจอุตสาหกรรมกอสราง 

พ.ศ. 2557 
 

 วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมขอมูล 
ขอมูลสถิติอุตสาหกรรมกอสรางเปนขอมูลท่ีมีความสําคัญตอการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

และลงทุนของภาคเอกชน สํานักงานสถิติแหงชาติ ในฐานะเปนหนวยงานกลางในการจัดเก็บขอมูลสถิติตางๆ เพ่ือ
ใหบริการแกภาครัฐและเอกชน จึงไดทําการสํารวจอุตสาหกรรมกอสรางขึ้น โดยไดเร่ิมจัดทําโครงการสํารวจน้ีเปน
คร้ังแรกในป 2542 และกําหนดแผนท่ีจะทําการสํารวจทุก 5 ป สําหรับการสํารวจป 2557 น้ี นับเปนการสํารวจ
คร้ังท่ี 4 โดยจะทําการสอบถามขอมูลจากผูประกอบการกอสรางท่ีสํานักงานฯ ไดเลือกเปนตัวอยาง ซ่ึงขอมูลท่ีได
จากการสํารวจจะถูกนําไปประมวลผลเปนสถิติในภาพรวม นําเสนอผลในแตละกลุมประเภทอุตสาหกรรมกอสราง 

การสํารวจคร้ังน้ีจะประสบผลสําเร็จ หากไดรับความรวมมือจากทานผูประกอบการท่ีถูกสัมภาษณหรือ  
ตกเปนตัวอยาง จึงจะทําใหไดขอมูลสถิติท่ีมีคุณภาพ เพ่ือใหทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะภาครัฐและเอกชน
นําไปใชประโยชนในการวางแผนพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมกอสรางของประเทศ ตลอดจนการสรางงานใหภาค
ประชาชนโดยรวมตอไป 

การนําขอมูลไปใชประโยชน 
ภาครัฐ : ใชในการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมการกอสรางของประเทศในเร่ืองตางๆ เชน กําหนด

นโยบาย ออกกฎหมาย ขอบังคับ และมาตรการตางๆ เพ่ือวางผังเมือง และกําหนดทิศทางการกอสราง การจัดวาง
โครงสรางพ้ืนฐานดานสาธารณูปโภคตางๆ และการสรางงาน รวมท้ังการพัฒนาระบบฐานขอมูลและเคร่ืองชี้วัด เพ่ือ
วางแผนและเตือนภัยทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสงเสริมภาคเอกชนและประชาชนในการพัฒนา
อุตสาหกรรมกอสราง 

ภาคเอกชน : ผูประกอบการและผูผลิตวัสดุ/อุปกรณตางๆ ในการกอสราง มีขอมูลในการวิเคราะห
ภาวการณกอสราง เพ่ือใชในการวางแผนธุรกิจ การตัดสินใจ ลงทุน การขยาย/ชะลอกิจการในการผลิตท่ีเก่ียวของ 
ตลอดจนการวางแผนการจางงานในการประกอบธุรกิจ และแนวทางการขอรับการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ 

ภาคประชาชน : มีโอกาสไดรับการจางงาน สรางรายได และสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เพ่ือให
อุตสาหกรรมกอสรางของประเทศมีประสิทธิภาพและศักยภาพในการแขงขันตอไป 

 

 

 โปรดใหความรวมมือในการใหขอมูลกบัการสํารวจและสํามะโนของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

ความรวมมือจากผูประกอบการทุกทานท่ีไดเสียสละเวลาอันมีคาบอกเลาถึงขอมูลท่ีถูกตองเปนจริง 
ก็เปรียบไดกับเข็มทิศชี้นําการกําหนดนโยบายและการดําเนินงานของภาครัฐ และเอกชนไทยใหยางกาวสู
ความสําเร็จไดอยางไมผิดทิศทาง 

ในโอกาสน้ี สํานักงานสถิติแหงชาติ ใครขอแสดงความขอบคุณในการรวมมือของทานดวยดีมา     
ณ ท่ีน้ีดวย 

ม่ันใจในสํานักงานสถิติแหงชาติ รัฐและราษฎรจะกาวไปอยางม่ันคง 

 

 
 

 

 
 

 

 ช่ือพนักงานสมัภาษณ   

 ที่อยู   

 หมายเลขโทรศัพท   
 

ลับ 
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การรักษาความลับของผูใหขอมูล/ตอบแบบสอบถาม 

 

 การรักษาความลับขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 
  สํานักงานสถิติแหงชาติ ขอยืนยันใหทานม่ันใจในการเก็บรักษาความลับของขอมูลท่ีทานใหมา   
ซ่ึงเปนขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลรายกิจการ โดยสํานักงานสถิติแหงชาติจะนํามาประมวลเปนคาสถิติตางๆ 
เชน คาเฉลี่ย รอยละ เพ่ือเผยแพรในภาพรวมเทาน้ัน โดยจะไมเปดเผยขอมูลรายกิจการท่ีจะทําใหทราบได
วาเปนสถานประกอบการใด โดยเด็ดขาด ซ่ึงทานผูใหขอมูลจะไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติสถิติ 
พ.ศ. 2550 
 มาตรา 15 บรรดาขอมูลเฉพาะบุคคล หรือเฉพาะรายท่ีไดมาตามพระราชบัญญัติน้ี ตองถือเปนความลับ
โดยเครงครัดหามมิใหผูซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติน้ีหรือผูมีหนาท่ีเก็บรักษา เปดเผยขอมูลน้ัน    
แกบุคคลใดซ่ึงไมมีหนาท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี  เวนแต  
           (1) เปนการเปดเผย เพื่อประโยชนแกการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ตองหาวากระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 
           (2) เปนการเปดเผยตอหนวยงาน เพ่ือใชประโยชนในการจัดทําสถิติ วิเคราะหหรือวิจัย ท้ังน้ีเทาท่ี        
ไมกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของขอมูล และตองไมระบุหรือเปดเผยถึงเจาของขอมูล  
 มาตรา 16 ภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 ผูซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในหนวยงานหรือสํานักงานสถิติ
แหงชาติตองไมนําบรรดาขอมูลเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะรายท่ีเจาของขอมูลไดใหไวหรือกรอกแบบสอบถาม
ไปใชในกิจการอ่ืนนอกเหนือจากการจัดทําสถิติวิเคราะหหรือวิจัย  
 การใหขอมูล/ตอบแบบสอบถาม  

มาตรา 18 ผูใดไมใหขอมูล หรือไมกรอกแบบสอบถามตามวิธีการท่ีกําหนดในประกาศตามมาตรา 10 
หรือ ไมสงคืนแบบสอบถามท่ีไดกรอกรายการแลวแกพนักงานเจาหนาท่ี หรือหนวยงานภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดในประกาศ ตามมาตรา 10 (4) หรือไมใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ีในการปฏิบัติหนาท่ี  
ตามมาตรา 12 ตองระวางโทษปรับไมเกินสามพันบาท  
 มาตรา 19 ผูใดซ่ึงมีหนาท่ีใหขอมูลตามมาตรา 11 แตจงใจใหขอมูลเปนเท็จตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
 มาตรา 20 ผูใดฝาฝนมาตรา 15 หรือมาตรา 16 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกิน             
สองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“มั่นใจขอมูลไมรั่วไหล ไมเก่ียวพันขอกฎหมาย ไมโยงใยเรื่องภาษี” 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     www.nso.go.th 

 

 กรุงเทพมหานคร สอบถามไดที ่
     สํานักบริหารจัดเก็บขอมูลสถิต ิ
     โทร.0 2143 1313 – 18 

 ตางจังหวัด สอบถามไดที ่
     สํานักงานสถติิจังหวัดทั่วประเทศ 
 

     สํานักงานสถติิแหงชาต ิหวังเปนอยางยิง่วาจะไดรับความรวมมือจากผูประกอบการทุกทานในการให
ขอมูลท่ีถูกตองเพ่ือใหประเทศมีขอมูลสถติิท่ีเปนจริง ในการกําหนดนโยบาย การวางแผน และการสงเสริมการ
ดําเนินงานท้ังภาครัฐและเอกชน ซ่ึงจะสงผลใหธุรกิจรุงเรือง เศรษฐกิจชาติกาวไกล 



 
 

การสํารวจอุตสาหกรรมกอสราง พ.ศ. 2557 
 

บันทึกขอมลูการดําเนินกจิการระหวางวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556 
หากรอบบญัชีเปนระยะเวลาตางจากทีก่ําหนดไว โปรดระบุ ............................................ 

                         
                ID 
 

ใชในสํานักงาน 1.  ชื่อสถานประกอบการ................................................................................................. 
สถานท่ีตัง้      REG 

       

      CWT 

       

      AMP 

       

      TAM 

       

2. สถานท่ีต้ังของสํานักงาน หรือสถานท่ีติดตอซึ่งแตกตางจากขอ 1.      MUN 

(หากเปนสถานที่ตั้งเดียวกันไมตองบันทึก)       

      EA 

       

      VIL 

       
      CON_L 

       

      CON_R 
       

3. ประเภทกิจกรรม .................................................................................................... ...............................................................................      SIZE_L 
       

      SIZE_R 
       

      NO. 
       

      YR 
       

      ENU 

       

ตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการบันทกึแบบฯ ติดตอสอบถามไดที ่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลับ 

สกส.57 
แบบแจงนับ 

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

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

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

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

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

เขตการปกครอง (วงกลมรอบตัวเลข)     1   ในเขตเทศบาล          2   นอกเขตเทศบาล 

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

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

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

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

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

เขตการปกครอง (วงกลมรอบตัวเลข)     1   ในเขตเทศบาล          2   นอกเขตเทศบาล 

การแจงนับของสถานประกอบการน้ี 
(วงกลมรอบตัวเลข) 
 1.  แจงนับได 
 2.  ยาย/หาไมพบ 
 3.  เลิกกิจการ 
 4.  ร้ือถอน/ไฟไหม 
 5.  ไมใหความรวมมือ 
 6. หยุดกิจการชั่วคราว 
 7.  ซํ้ากับลําดับที่ ………………………………… 

 8.  เปนสถานประกอบการแตไมอยูใน
คุมรวม 

 9.  ขอมูลอยูสํานักงานใหญ 
10. ไมเปนสถานประกอบการ 

บันทึกประเภทกิจกรรมอยางละเอียด เชน การถมหรือปรับระดับที่ดิน การกอสราง      
รื้อถอนหรือทําลายอาคาร ที่อยูอาศัย อาคารสํานักงาน อาคารชุด คอนโดมิเนียม โรงแรม 
โรงพยาบาล การกอสราง รื้อถอนหรือทําลายส่ิงกอสรางอ่ืนๆ เชน ถนน สะพาน อุโมงค ทาเรือ   
การวางฐานรากอาคารกอสราง โครงสรางอาคาร การกออิฐ การวางระบบระบายนํ้า ทอนํ้า และ
สายไฟ การติดตั้งระบบเตือนภัย การติดตั้งลิฟทหรือบันไดเล่ือน การติดตั้งกระจก การฉาบปูน ทาสี 
และตกแตงอาคาร การปูพื้นกระเบื้อง ปารเกต การใหเชาเครื่องจักร เครื่องมือ รถบรรทุกพรอม     
ผูควบคุม เปนตน 

5 7 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของสถานประกอบการ 

ขอ 1 รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย (วงกลมรอบตัวเลขเพียงขอเดียว) Rec.01 A01 

สวนบุคคล หางหุนสวนสามัญที่ไมเปนนิติบุคคล .............................................................................. 1 

หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด ................................................................................ 2 

บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) .................................................................................................. 3 

สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ .................................................................................................................. 4 

สหกรณ ............................................................................................................................................ 5 

การจัดตั้งในรูปแบบอ่ืนๆ (ระบุ) ....................................................................................................... 6 

ถาวงกลม  หรือ  ใหบนัทึก  

 เลขทะเบียนนิติบคุคล 13 หลัก              A02  
 

ขอ 2 รูปแบบการจัดต้ังทางเศรษฐกิจ (วงกลมรอบตัวเลขเพียงขอเดียว) A03 

สํานักงานแหงเดียว ......................................................................................................................... 1 

(ไมมีสาขาและไมเปนสาขาของสถานประกอบการอ่ืน) 

สํานักงานใหญ ................................................................................................................................ 2 

(เปนเจาของหรือควบคุมกิจการของสถานประกอบการที่เปนสาขา) 

สํานักงานสาขา ............................................................................................................................... 3 

(เปนสาขาของสถานประกอบการอ่ืนที่เปนสํานักงานใหญ) 

ถาวงกลม  ใหบนัทึก  

 ช่ือและที่ต้ังของสํานักงานใหญ  

 ชื่อสํานักงานใหญ ......................................................................................……........………………………………………………………………………  

 สถานที่ตั้ง ........................................................................................................……..…………………………………………………..............................  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
   

 

ขอ 3 ลักษณะการดําเนินกิจการ (วงกลมรอบตัวเลขไดมากกวา 1 ขอ) A04 

รับงานและดําเนินการเองทั้งหมด .................................................................................................... ......................................... 1 

จางเหมาหรือใหผูอ่ืนชวยดําเนินการบางสวน ..................................................................................................................... 2 

รับชวงงานจากผูรับเหมาอ่ืน .................................................................................................... ..................................................... 3 

รับเหมาเฉพาะคาแรงงาน .................................................................................................... .......................................................... 4 
 

ขอ 4 ระยะเวลาในการดําเนินกิจการของสถานประกอบการ   A05 ป 
(บันทึกจํานวนปตั้งแตเริ่มดําเนินกิจการ กรณีมีเศษของปใหปดขึ้นเปนอีกหน่ึงป 
ถามีการเปล่ียนแปลงประเภทของการกอสราง ใหบันทึกจํานวนปตั้งแตทําการกอสรางตามประเภทที่ระบุไวในขอ 3 หนาปก) 

ระยะเวลาท่ีดําเนินกิจการกอสรางในป 2556 

จํานวนวนัทีด่ําเนินการในรอบป A06 วัน 
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ขอ 5 ทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลว             A07 บาท 

(บันทึกจํานวนเงินทุนจดทะเบียนเปนจํานวนเงินบาท ในชอง  ถาไมมีเงินทุนจดทะเบียนใหขีด “-”) 
 

ขอ 6 วงเงินรับเหมากอสรางตอป             A08 บาท 

(บันทึกจํานวนวงเงินรับเหมากอสรางตอปโดยประมาณเปนจํานวนเงินบาท ในชอง  ) 
 

ขอ 7 ตางประเทศรวมลงทุนหรือถือหุน (วงกลมรอบตัวเลขเพียงขอเดียว) A09 

ไมมี ........................................................................................................................................... 1 

มี ................................................................................................................................................. 2 

ถาวงกลม  โปรดระบุสัดสวนของผูรวมลงทุนหรือถือหุน  (วงกลมรอบตัวเลขเพียงขอเดียว) A10 

นอยกวา 10% .................................................................................................................... 1 

10 – 50% ............................................................................................................................ 2 

มากกวา 50% ..................................................................................................................... 3 
 

ขอ 8 การใชวัสดุกอสรางหรืออุปกรณท่ีมาจากตางประเทศ (วงกลมรอบตัวเลขเพียงขอเดียว) A11 

ไมมี ........................................................................................................................................... 1 

มี ................................................................................................................................................. 2 

ถาวงกลม  ใหบนัทึก    

ใชวัสดุกอสรางหรืออุปกรณ ประมาณรอยละ    A12 ของคาวัสดุหรืออุปกรณทั้งส้ิน 
 

ขอ 9 การรับงานจากหนวยงานของรัฐ (วงกลมรอบตัวเลขเพียงขอเดียว) A13 

ไมมี ........................................................................................................................................... 1 

มี ................................................................................................................................................. 2 

ถาวงกลม  ใหบนัทึก    

รับงานจากหนวยงานของรัฐ ประมาณรอยละ    A14 ของมูลคาการกอสรางในป 2556 
 

ความลาชาในการเบิกจายในแตละงวดจากรัฐ    A15 เดือน 

(บันทึกจํานวนเดือนที่ลาชาในชอง   ถาไมลาชาใหบันทึก “-”) 
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ขอ 10 คนทํางาน 

คนทํางานโดยไมไดรับคาจาง หรือเงินเดือน 
หมายถึง เจาของกิจการหรือหุนสวนที่ทํางานใหสถานประกอบการ โดยไมไดรับคาจางหรือเงินเดือน (ถาไดรับคาจางหรือ

เงินเดือน ใหนับเปนลูกจาง) หรือผูที่อาศัยอยูในครัวเรือนของเจาของกิจการหรือหุนสวนหรือบุคคลอ่ืน ที่ทํางานใหกับสถานประกอบการ
อยางนอยสัปดาหละ 20 ชั่วโมง โดยไมไดรับคาจางหรือเงินเดือนเปนประจํา (ถาไดรับคาจางหรือเงินเดือนใหนับเปนลูกจาง) 

คนงานกอสราง 
หมายถึง ลูกจางที่มีฝมือและไมมีฝมือที่ทํางานเก่ียวของโดยตรงกับการกอสราง รื้อถอน หรือทําลายส่ิงกอสราง เชน ชางกออิฐ 

ฉาบปูน ปูพื้น มุงหลังคา ทาสี ติดตั้งกระจก และผูใชแรงงาน เชน ขนหิน ปูน ทราย การเกล่ียหรือปรับพื้นดิน และรื้อถอน หรือทําลาย
ส่ิงกอสราง เปนตน 

ผูประกอบวิชาชีพเฉพาะ 
หมายถึง ผูที่ทํางานเก่ียวกับการวิจัย ประยุกตความรูทางทฤษฎีและเทคนิค มาใชในงานกอสราง เชน สถาปนิก วิศวกร        

ชางเทคนิค เปนตน 

ลูกจางอื่นๆ 
หมายถึง ลูกจางทั้งหมดนอกเหนือจากคนงานกอสราง และผูประกอบการวิชาชีพเฉพาะ เชน ผูจัดการ ผูอํานวยการ และ

กรรมการบริหารที่ไดรับคาจางหรือเงินเดือน ผูปฏิบัติงานในสํานักงาน เสมียน พนักงาน พนักงานพิมพดีด พนักงานบัญชี และพนักงานขาย 
เปนตน 
 
ขอ 12 คาตอบแทนแรงงาน 

คาจางหรือเงินเดือน 
หมายถึง เงินที่นายจางหรือสถานประกอบการจายใหลูกจางในระหวางเดือนมกราคม – ธันวาคม 2556 ตามขอตกลงการจาง

แรงงาน โดยอาจจายตามเงื่อนไขของระยะเวลา หรือจายตามปริมาณงาน 

คาลวงเวลา โบนัส เงินรางวัลพิเศษ เงินเพิ่มคาครองชีพ คานายหนา 
หมายถึง เงินนอกเหนือจากคาจาง หรือเงินเดือน ที่สถานประกอบการจายใหแกลูกจางเปนคาตอบแทนในการทํางาน 

สวัสดิการและผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ 
หมายถึง ผลประโยชนตอบแทนแรงงานที่นายจางหรือสถานประกอบการจายหรือบริการใหแกลูกจาง ไดแก คาตอบแทนแรงงาน

ที่จายเปนส่ิงของและสวัสดิการที่นายจางจัดหาหรือบริการลูกจาง เชน อาหาร เครื่องดื่ม บานพักคนงาน คาเชาบาน คาซอมแซมที่อยู
อาศัย คารักษาพยาบาล บริการดูแลบุตร พาหนะรับสงมาทํางาน บันเทิงหรือสันทนาการตางๆ ที่จัดใหลูกจาง เปนตน ทั้งน้ีไมรวมเส้ือผา
เครื่องแบบที่ใชเฉพาะในการปฏิบัติงาน (คาเส้ือผา เครื่องแบบที่ใชเฉพาะในการปฏิบัติงาน ใหบันทึกรวมไวในขอ 16) 

เงินที่สถานประกอบการจายสมทบเขากองทุนเพื่อการประกันสังคม ฯลฯ 
หมายถึง เงินที่สถานประกอบการจายสมทบเขากองทุนเพื่อการประกันสังคมของทั้งรัฐบาลและเอกชน เพื่อมิให ลูกจางไดรับ

ความเดือดรอนเม่ือตองขาดรายไดไปบางสวนหรือทั้งหมด อันเน่ืองมาจากการเจ็บปวยหรือประสบอันตรายทั้งในและนอกเวลาทํางาน 
การคลอดบุตร ทุพพลภาพ การวางงาน ชราภาพ และเสียชีวิต เงินดังกลาวไดแก เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ เปนตน 

 

คําอธบิายศพัทตอนที่ 2 คนทํางานและคาตอบแทนแรงงาน 
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ตอนท่ี 2 คนทํางานและคาตอบแทนแรงงาน 

ขอ 10 จํานวนคนทํางานเฉลี่ยของสถานประกอบการในป 2556   

สําหรับลูกจางใหนับท้ังลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว 

 ชาย  หญิง  

1. คนทํางานโดยไมไดรับคาจาง หรือเงินเดือน      B01      B06 
 

2. คนงานกอสราง      B02      B07 
 

3. ผูประกอบวิชาชีพเฉพาะ      B03      B08 
 

4. ลูกจางอื่นๆ      B04      B09 
 

รวม (รายการ 1 + 2 + 3 + 4)      B05      B10 

 

ขอ 11 ชั่วโมงทํางานโดยเฉลีย่ของลูกจางทุกประเภทของสถานประกอบการในป 2556  
 

 จํานวนวันทํางาน 
ตอสัปดาห 

(วัน) 

จํานวนชั่วโมงทาํงาน 
เฉลี่ยตอวัน (เฉลี่ยทุกกะ) 

(ชั่วโมง) 

  

1. คนทํางานโดยไมไดรับคาจาง หรือเงินเดือน    B11 B12 
 

2. คนงานกอสราง    B13 B14 
 

3. ผูประกอบวิชาชีพเฉพาะ    B15 B16 
 

4. ลูกจางอื่นๆ    B17 B18 

 

ขอ 12 คาตอบแทนแรงงานท่ีจายใหลูกจางทกุแผนกตลอดป 2556 ตามรายการตอไปน้ี  
 

 คนงานกอสราง 
พันลาน         ลาน                พนั           (บาท) 
                                

 
ผูประกอบวิชาชีพเฉพาะ/ลูกจางอื่น  ๆ
พันลาน         ลาน                พนั           (บาท) 
                                

 

1. คาจาง เงินเดือน           B19           B24 
                       

2. คาลวงเวลา โบนัส เงินรางวัลพิเศษ           B20           B25 

เงินเพ่ิมคาครองชีพ คานายหนา                       

3. คาสวัสดิการและผลประโยชนตอนแทนอืน่  ๆ           B21           B26 

  คารักษาพยาบาล           B211           B261 

  อ่ืนๆ เชน คาอาหาร พาหนะ           B212           B262 
                       

4. เงินที่สถานประกอบการจายสมทบเขา           B22           B27 

กองทุนเพ่ือการประกันสังคม ฯลฯ                       

รวม (รายการ 1 + 2 + 3 + 4)           B23           B28 
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ตอนท่ี 3 ตนทุนและคาใชจายของสถานประกอบการ 

ขอ 13 ตนทุนและคาใชจายในการกอสรางท่ีใชในการดําเนินงานในป 2556  

                                                                                                                                                                     พันลาน           ลาน               พนั           (บาท) 
                                                                                                                                                                                                      
1. คาซื้อวัสดุกอสรางและอปุกรณที่ใชในการกอสราง            C01 

1.1 ไม            C02 

1.2  ปูนซีเมนตและคอนกรีตสําเร็จรูป            C03 

1.3  เหล็ก            C04 

1.4  หิน และดิน            C05 

1.5  ทราย และลูกรัง            C06 

1.6  ยางแอสฟสต            C07 

1.7 วัสดุและอุปกรณอ่ืน ๆ (ระบุ) ...............………………………………………………………            C08 

2. คาไฟฟา คาน้ําประปา คาเช้ือเพลิง            C09 

3. คาจางเหมาจายใหสถานประกอบการอื่นดําเนนิการให            C10 

4. คาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซมเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ            C11 

5. อื่นๆ (ระบุ) เชน คาซื้อเอกสารประกวดราคา คาธรรมเนียม คาแบบแปลน ฯลฯ            C12 

รวม (รายการ 1 + 2 + 3 + 4 + 5)            C13 
 

ขอ 14 มูลคาวัสดุกอสรางฯ สิ่งกอสรางท่ีอยูระหวางดําเนินการและท่ีดําเนินการไปแลว  
 

 
ตนงวด หรือ 1 ม.ค. 56 

     พันลาน           ลาน                พนั          (บาท) 
                                       

 
ปลายงวด หรือ 31 ธ.ค. 56 

     พันลาน           ลาน                พนั          (บาท) 
                                       

 

1. มูลคาวัสดุกอสรางและอุปกรณ            C14            C17 

2. มูลคาการกอสรางที่อยูระหวางดาํเนินการ            C15            C18 

3. มูลคาการกอสรางทีด่ําเนินการไปแลว            C16            C19 
 

ขอ 15 คาใชจายอ่ืนๆ ของสถานประกอบการในป 2556  

                                                                                                                                                                     พันลาน           ลาน               พนั           (บาท) 
                                                                                                                                                                                                      
 1. คาไฟฟา            C20 

 2. คาน้ําประปา            C21 

 3. คาไปรษณีย โทรศัพท โทรสาร และคาอนิเทอรเนต็            C22 

 4. คาใชจายในการบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอร            C23 

 5. คาเคร่ืองเขียน แบบพิมพ และวัสดุส้ินเปลือง            C24 

 6. คาทําบัญชี คาปรึกษา คาทนายความ คาตรวจสอบบัญชี            C25 

 7. คาใชจายในการฝกอบรม คาวิจัย วางแผนและพัฒนา            C26 

 8. คาโฆษณา/คาการตลาด            C27 

 9. คาเบี้ยประกันภัย            C28 

10. คาขนสง            C29 

11. คาเชาอาคาร อาคารพรอมที่ดิน ยานพาหนะ เคร่ืองจักรและเคร่ืองมือ ฯลฯ            C30 

12. คาเชาที่ดิน            C31 

13. คาดอกเบี้ยจาย            C32 

14. หนี้สูญ            C33 

15. ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนฯ            C34 

16. อื่นๆ (ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………            C35 

รวม (รายการ 1 + 2 + 3 + … + 16)            C36 
 

 



 
 

ตอนท่ี 4 ผลผลิตและรายรับของสถานประกอบการ 

ขอ 16 มูลคาการกอสรางท่ีเปนอาคาร และสิ่งกอสรางท่ีไมใชอาคารของสถานประกอบการในป 2556 

 

บันทึกประเภทของส่ิงกอสราง พื้นที่กอสราง และมูลคาของส่ิงกอสราง มูลคาของส่ิงกอสรางดังกลาว หมายถึง รายการดังตอไปน้ี 
1. มูลคาส่ิงกอสรางที่สถานประกอบการแหงน้ี รับเหมากอสรางดําเนินการเอง 
2. มูลคาส่ิงกอสรางที่สถานประกอบการแหงน้ี จางเหมาหรือใหผูอ่ืนชวยดําเนินการบางสวน 
3. มูลคาส่ิงกอสรางที่สถานประกอบการแหงน้ี รับเหมาชวงงานกอสรางจากผูประกอบการอ่ืน (ไมรวมรับเหมาคาแรงงานอยางเดียว) 

ประเภทของสิง่กอสราง 

พ้ืนที่และมูลคากอสรางทั้งโครงการ พ้ืนที่และมูลคากอสรางในป 2556 

พ้ืนที่กอสราง 
 

(ตรม.) 

ระยะเวลา 
การกอสราง 

(เดือน) 

มูลคา 
 

            ลาน           พัน  (หนว่ยพนับาท) 
                             

พ้ืนที่กอสราง 
 

(ตรม.) 

มูลคา 
 

            ลาน           พัน  (หนว่ยพนับาท) 
                             

1. สิ่งกอสรางที่เปนอาคาร                                      

1.1 อาคารที่อยูอาศัย เชน บาน คอนโดมเีนยีม ฯลฯ       D01   D04          D07       D11          D14 

1.2 อาคารที่ไมใชที่อยูอาศัย เชน โรงพยาบาล ฯลฯ       D02   D05          D08       D12          D15 

2. สิ่งกอสรางที่ไมใชอาคาร เชน ถนน เขื่อน สะพาน        D03   D06          D09       D13          D16 

ทอ/รางระบายน้ํา สนามบิน ทาเรือ  เปนตน                                      

รวม (รายการ 1 + 2)                    D10                 D17 

ขอ 17 รายรับของสถานประกอบการในป 2556 

 พันลาน           ลาน              พนั           (บาท) 
                                  พันลาน           ลาน              พนั           (บาท) 

                                 

1. รายรับจากการรับเหมาเฉพาะคาแรงงาน           D18   9. รายรับจากการพัฒนาที่ดินและการจัดสรรแบงขายที่ดิน           D26 

2. รายรับจากการรื้อถอน           D19 10. รายรับจากการใหบริการบํารุงรักษา ซอมแซม           D27 

3. รายรับจากการเตรียมสถานที่กอสราง           D20 เครื่องจักร เครื่องใช เครื่องมือ            

4. รายรับจากการติดตั้งระบบไฟฟา           D21 11. รายรับจากการใหเชาที่ดิน           D28 

5. รายรับจากการติดตั้งระบบประปา ระบบทํา           D22 12. รายรับจากการใหเชาอาคาร อาคารพรอมที่ดิน           D29 

ความรอน และระบบระบายอากาศ            ยานพาหนะ เครื่องจักร ฯลฯ            

6. รายรับจากการติดตั้งส่ิงกอสรางอ่ืนๆ เชน ฉนวน           D23 13. เงินปนผลรับ           D30 

ลิฟต บันไดเล่ือน รางนํ้า กันสาด ฯลฯ            14. ดอกเบี้ยรับ           D31 

7. รายรับจากการสรางอาคารใหสมบูรณ           D24 15. กําไรจากการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนฯ           D32 

8. รายรับจากกิจกรรมกอสรางเฉพาะงานอ่ืนๆ เชน            D25 16. รายรับอ่ืนๆ (ระบุ)...............................................           D33 

การตอกเสาเข็ม กออิฐ กอหิน การมุงหลังคา ฯลฯ            รวม (รายการ 1 + 2 + ... + 16)           D34 
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ขอ 18 มีการรับงานหรือการดําเนินการกอสรางในตางประเทศหรือไม (วงกลมรอบตัวเลขเพียงขอเดียว) D35 

ไมมี ........................................................................................................................................... 1 

มี ................................................................................................................................................. 2 

ถาวงกลม  ใหบนัทึก    

มีรับงานจากตางประเทศ ประมาณรอยละ    D36 ของมูลคาการกอสรางในป 2556 
 

สําหรับการดําเนินการกอสรางในตางประเทศนัน้ มีการบริหาร/จัดการโครงการกอสรางอยางไร 

18.1 ผานสาขาในตางประเทศ หรือ Local site office ประมาณรอยละ    D37 ของมูลคาการกอสรางในตางประเทศ 

ใหระบุประเทศ และมูลคาสินทรัพยสุทธิของสาขาที่มีการบริหาร/จัดการโครงการกอสรางทุกประเทศ 

ประเทศ 
มูลคาสินทรัพยสุทธิของสาขา ณ ส้ินป 2556 

ลานลาน        พนัลาน          ลาน              พนั                         (บาท) 
                                         

    D38              D43 

    D39              D44 

    D40              D45 

    D41              D46 

    D42              D47 
 

18.2 บริหาร/จัดการโครงการจากสํานักงานในประเทศโดยตรง ประมาณรอยละ    D48 ของมูลคาการกอสรางในตางประเทศ 

ใหระบุรายละเอียดดังตอไปนี้ 
รับงาน 

โครงการกอสราง 
จากประเทศ 

ระยะเวลาของ
โครงการกอสราง 

(เดือน) 

มูลคาการกอสรางในป 2556 
 
      พันลาน          ลาน              พนั                           (บาท) 
                                 

มูลคาสนิคา/บริการ ที่ซื้อในตางประเทศในป 2556 
เพ่ือใชในโครงการกอสราง 

     พันลาน           ลาน              พนั                           (บาท) 
                                 

ตวัอยา่ง : ลาว ม.ค. – ธ.ค. 
56 25,000,000 1,800,000 

4 1 8 D00 1 2 D00    2 5 0 0 0 0 0 0 D00     1 8 0 0 0 0 0 D00 

ตวัอยา่ง : 
เมยีนมาร ์

ส.ค. 56 – 
ม.ีค. 57 10,000,000 500,000 

1 0 4 D00 0 8 D00    1 0 0 0 0 0 0 0 D00      5 0 0 0 0 0 D00 

    
   D49   D54            D59            D64 

    
   D50   D55            D60            D65 

    
   D51   D56            D61            D66 

    
   D52   D57            D62            D67 

    
   D53   D58            D63            D68 
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ตอนท่ี 5 สินทรัพยถาวรของสถานประกอบการ 

ขอ 19 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยถาวรในป 2556 

 
ตนงวด หรือ 1 ม.ค. 56 

            พันลาน           ลาน               พนั           (บาท) 
                                             

 
ปลายงวด หรือ 31 ธ.ค. 56 

            พันลาน           ลาน               พนั           (บาท) 
                                             

 

1. ที่ดิน             E01             E10 

2. อาคารและส่ิงกอสราง             E02             E11 

3. เครื่องจักร             E03             E12 

4. ยานพาหนะ             E04             E13 

5. เครื่องใชสํานักงาน             E05             E14 

6. เครื่องมืออ่ืนๆ             E06             E15 

7. ซอฟแวร             E07             E16 

8. สินทรัพยถาวรอ่ืนๆ             E08             E17 

เชน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร (ระบุ) ......                           

รวม (รายการ 1 + 2 + … + 8)             E09             E18 
                           

ขอ 20 มูลคาสินทรัพยถาวรท่ีเปลี่ยนแปลงในระหวางมกราคม – ธันวาคม 2556 

      พันลาน           ลาน               พนั          (บาท) 
                                       

1. มูลคาสินทรัพยถาวรทุกประเภทที่ช้ือหรือผลิตข้ึนเองระหวางป            E19 

รวมทั้งการซอมแซมใหญที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต หรือยืดอายุการใชงานของสินทรัพยถาวรนั้น 

      พันลาน           ลาน               พนั          (บาท) 
                                       

2. มูลคาสินทรัพยถาวรทุกประเภทที่ขายระหวางป            E20 
 

3. คาโอนกรรมสิทธิ ์            E21 
 

ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของสถานประกอบการ 

ขอ 21 ผลการดําเนินงานโดยรวมของสถานประกอบการในป 2556 เมื่อเทียบกับป 2555  F01 

(วงกลมรอบตัวเลขเพียงขอเดียว) 

ดีขึ้นกวาป 2555 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 1 

คงเดิม ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2 

ลดลงจากป 2555 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 

เพิ่งเริ่มดําเนินกิจการในป 2556 ………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 4 
 

ขอ 22 ปญหาในการดําเนินกิจการของสถานประกอบการ (วงกลมรอบตัวเลขเพียงขอเดียว) F02 
ไมมี .............................................................................. 1 มี .............................................................................. 2 

 ถาวงกลม  ใหบนัทึก  
 ปญหาที่มี (วงกลมรอบตัวเลขไดมากกวา 1 ขอ) 

ดานการขาดแคลนแรงงาน …………………………………………………………………………………..………………………………..…………….…….. 1  F03 
ราคาวัสดุกอสราง ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….……. 2  F04 
การไดรับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ……………………………………………………………………………………………………..……………….… 3  F05 
ดานการตลาด เชน จํานวนคูแขงขันในตลาด คาใชจายในการสงเสริมการขาย เปนตน ………..……………. 4  F06 
อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5  F07 

 
 



 
 
 

ขอ 23 ความตองการท่ีจะใหรัฐชวยเหลือ (วงกลมรอบตัวเลขเพียงขอเดียว) F08 

ไมตองการ ..................................................................... 1 ตองการ ............................................................... 2 

 ถาวงกลม  ใหบนัทึก  
 ความชวยเหลือที่สถานประกอบการตองการจากหนวยงานของรัฐ (วงกลมรอบตัวเลขไดมากกวา 1 ขอ) 

เพิ่มสภาพคลองทางการเงินโดยวิธี (ระบุ) …………………………………………………………………………………….………………………… 1  F09 

เพิ่มงบประมาณการลงทุนดานกอสรางในภาครัฐ ……………………………………………………………………………………..………… 2  F10 

เรงรัดการเบิกจายเงินคากอสรางของผูจางในภาครัฐ ………………………………………………………………..………………………. 3  F11 

ขจัดปญหาเก่ียวกับการขนสงเขา-ออก ทาเรือ …………………………………………………………………………………………………….. 4  F12 

เพิ่มประสิทธิภาพดานศุลกากร ………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 5  F13 

เรงรัดการคืนภาษีมูลคาเพิ่ม …………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 6  F14 

ลดตนทุนการดําเนินงาน เชน คาวัสดุกอสราง เครื่องจักร เครื่องมือฯ ……………………………………………………..… 7  F15 

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค โครงสรางพื้นฐานตางๆ (ระบุ) ……………………………………………..………………………….…. 8  F16 

ขจัดปญหาทุจริต คอรัปชั่น การเรียกผลประโยชนใดๆ ของหนวยราชการ ………………………………………………. 9  F17 

อ่ืนๆ (ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 10  F18 
 

บันทกึเพิ่มเติมและขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ช่ือผูใหขอมลู …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

ตําแหนง : …………………………………………………………………. โทรศัพท : ………………………………………………………………… E-mail : ……………………………………………………………………. 
 

 

ช่ือ-สกลุ …………………………………………………………………………………………… เจาหนาที่ปฏิบัติงานเกบ็รวบรวมขอมลู        Go1 

ช่ือ-สกลุ …………………………………………………………………………………………… เจาหนาที่บรรณาธิกรและลงรหสั        Go2 

ช่ือ-สกลุ …………………………………………………………………………………………… เจาหนาที่บันทึกขอมลู        Go3 

ช่ือ-สกลุ …………………………………………………………………………………………… ผูตรวจ        Go4 
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