ทะเบียนสถิติทางการ
(Official Statistics
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร
กอสรางและพลังงาน

มีนาคม 2551

สารบัญ
กรม/หนวยงาน
สถิติทางการ สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสราง และพลังงาน
จํานวนสถิติทางการ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
สถาบันอาหาร
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร
สํานักงานสถิติแหงชาติ

8
4
4
4
3
3
1
1
1
1
2
3
2
6
25

01 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สารบัญ
ทะเบียนสถิติทางการ
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสราง และพลังงาน
1.สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
งาน/โครงการ
หนา
สถิติทางการ (Official Statistics)
1 สํารวจ จัดเก็บ ติดตามขอมูลอุตสาหกรรมรายเดือน (ดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน เปนรายสินคา)
01 ดัชนีผลผลิต(ถวงน้ําหนักมูลคาเพิ่ม)
1
02 ดัชนีผลผลิต (ถวงน้ําหนักมูลคาผลผลิต)
2
03 ดัชนีการสงสินคา
3
04 ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง
4
05 ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง
5
06 ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
6
7
07 ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม
08 อัตราการใชกําลังการผลิต
8
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Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
01 ดัชนีผลผลิต(ถวงน้ําหนักมูลคาเพิ่ม)
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
01 สํารวจ จัดเก็บ ติดตามขอมูลอุตสาหกรรมรายเดือน (ดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน เปนรายสินคา)
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
การคํานวณดัชนีจะคํานวณทั้งในระดับผลิตภัณฑและอุตสาหกรรม โดยดัชนีรวมเบื้องตนคํานวณ
จาก 53 อุตสาหกรรม ระยะเวลาที่ใชเปนฐานเฉลี่ยรายเดือน ป 2543 และเปนดัชนีที่ยังไม
ปรับผลกระทบของฤดูกาล (Seasonal Adjustment)
การจัดแบงประเภทอุตสาหกรรม มาตรฐานสากล (ISIC) ของ UN revision 3
4. การจัดจําแนกขอมูล :
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : สํารวจ
5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทุกเดือน
5.3 ความถี่ในการประมวลผล : ทุกเดือน
6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :
เอกสารสิ่งพิมพ , CD-ROM/Diskette , Web-Site www.oie.go.th
6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุกเดือน
7. ความครอบคลุมของประชากร : ผูประกอบการทั่วประเทศที่ตอบแบบสอบถามทางเว็บไซต
8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา
ชื่อ : นายสมชาย หาญหิรัญ
ตําแหนง : ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กลุม/ฝาย :
โทรศัพท :
โทรสาร :
E-mail address :

0-2202-4292
0-2574-9243
somchai@oie.go.th

9. หนวยงาน
กระทรวง : อุตสาหกรรม
กรม/ หนวยงาน : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
10. คํานิยามที่สําคัญ :
- เลขทะเบียน โรงงานหมายถึง เลขทะเบียนโรงงานที่ระบุไวในแบบ รง.2 (ใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2)
แบบ ร.ง.4 (ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3)
- การผลิต หมายถึง สินคาที่ผลิตเพื่อจําหนายและเพื่อใชเอง รวมถึง สินคาที่รับจาง ผลิตเองดวย
- การจําหนาย หมายถึง จํานวนสินคาที่จําหนายออกจากโรงงาน โดยการจําหนายทั้งในประเทศและสงออก
- สินคาคงคลัง ณ สิ้นเดือน หมายถึง จํานวนสินคาสําเร็จรูปคงคลังที่เหลืออยู ณ วันสิ้นเดือน ที่เก็บไวในโรงงานคลังสินคา
หรือที่เก็บสินคาอื่นๆ
- กําลังการผลิตตอเนื่อง หมายถึง ความสามารถสูงสุดที่จะผลิตสินคาสําเร็จรูปแตละชนิดของโรงงานนั้น เปนไปตามกําหนด
การทํางานของลูกคาตามปกติ โดยใชเครื่องจักรและอุปกรณที่มีอยู
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Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
02 ดัชนีผลผลิต (ถวงน้ําหนักมูลคาผลผลิต)
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
01 สํารวจ จัดเก็บ ติดตามขอมูลอุตสาหกรรมรายเดือน (ดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน เปนรายสินคา)
การคํานวณดัชนีจะคํานวณทั้งในระดับผลิตภัณฑและอุตสาหกรรม โดยดัชนีรวมเบื้องตนคํานวณ
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
จาก 53 อุตสาหกรรม ระยะเวลาที่ใชเปนฐานเฉลี่ยรายเดือน ป 2543 และเปนดัชนีที่ยังไม
ปรับผลกระทบของฤดูกาล (Seasonal Adjustment)
การจัดแบงประเภทอุตสาหกรรม มาตรฐานสากล (ISIC) ของ UN revision 3
4. การจัดจําแนกขอมูล :
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : สํารวจ
5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทุกเดือน
5.3 ความถี่ในการประมวลผล : ทุกเดือน
6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

เอกสารสิ่งพิมพ , CD-ROM/Diskette , Web-Site www.oie.go.th

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุกเดือน
7. ความครอบคลุมของประชากร : ผูประกอบการทั่วประเทศที่ตอบแบบสอบถามทางเว็บไซต
8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา
ชื่อ : นายสมชาย หาญหิรัญ
ตําแหนง : ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กลุม/ฝาย : โทรศัพท : 0-2202-4292
โทรสาร : 0-2574-9243
E-mail address : somchai@oie.go.th
9. หนวยงาน
กระทรวง : อุตสาหกรรม
กรม/ หนวยงาน : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
10. คํานิยามที่สําคัญ :
- เลขทะเบียน โรงงานหมายถึง เลขทะเบียนโรงงานที่ระบุไวในแบบ รง.2 (ใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2)
แบบ ร.ง.4 (ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3)
- การผลิต หมายถึง สินคาที่ผลิตเพื่อจําหนายและเพื่อใชเอง รวมถึง สินคาที่รับจาง ผลิตเองดวย
- การจําหนาย หมายถึง จํานวนสินคาทีจําหนายออกจากโรงงาน โดยการจําหนายทังในประเทศและสงออก
- สินคาคงคลัง ณ สิ้นเดือน หมายถึง จํานวนสินคาสําเร็จรูปคงคลังที่เหลืออยู ณ วันสิ้นเดือน ที่เก็บไวในโรงงานคลังสินคา
หรือที่เก็บสินคาอื่นๆ
- กําลังการผลิตตอเนื่อง หมายถึง ความสามารถสูงสุดที่จะผลิตสินคาสําเร็จรูปแตละชนิดของโรงงานนั้น เปนไปตามกําหนด
การทํางานของลูกคาตามปกติ โดยใชเครื่องจักรและอุปกรณท่มี ีอยู
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Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
03 ดัชนีการสงสินคา
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
01 สํารวจ จัดเก็บ ติดตามขอมูลอุตสาหกรรมรายเดือน (ดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน เปนรายสินคา)
การคํานวณดัชนีจะคํานวณทั้งในระดับผลิตภัณฑและอุตสาหกรรม โดยดัชนีรวมเบื้องตนคํานวณ
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
จาก 53 อุตสาหกรรม ระยะเวลาที่ใชเปนฐานเฉลี่ยรายเดือน ป 2543 และเปนดัชนีที่ยังไม
ปรับผลกระทบของฤดูกาล (Seasonal Adjustment)
การจัดแบงประเภทอุตสาหกรรม มาตรฐานสากล (ISIC) ของ UN revision 3
4. การจัดจําแนกขอมูล :
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : สํารวจ
5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทุกเดือน
5.3 ความถี่ในการประมวลผล : ทุกเดือน
6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

เอกสารสิ่งพิมพ , CD-ROM/Diskette , Web-Site www.oie.go.th

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุกเดือน
7. ความครอบคลุมของประชากร : ผูประกอบการทั่วประเทศที่ตอบแบบสอบถามทางเว็บไซต
8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา
ชื่อ : นายสมชาย หาญหิรัญ
ตําแหนง : ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กลุม/ฝาย : โทรศัพท : 0-2202-4292
โทรสาร : 0-2574-9243
E-mail address : somchai@oie.go.th
9. หนวยงาน
กระทรวง : อุตสาหกรรม
กรม/ หนวยงาน : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
10. คํานิยามที่สําคัญ :
- เลขทะเบียน โรงงานหมายถึง เลขทะเบียนโรงงานที่ระบุไวในแบบ รง.2 (ใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2)
แบบ ร.ง.4 (ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3)
- การผลิต หมายถึง สินคาที่ผลิตเพื่อจําหนายและเพื่อใชเอง รวมถึง สินคาที่รับจาง ผลิตเองดวย
- การจําหนาย หมายถึง จํานวนสินคาทีจําหนายออกจากโรงงาน โดยการจําหนายทังในประเทศและสงออก
- สินคาคงคลัง ณ สิ้นเดือน หมายถึง จํานวนสินคาสําเร็จรูปคงคลังที่เหลืออยู ณ วันสิ้นเดือน ที่เก็บไวในโรงงานคลังสินคา
หรือที่เก็บสินคาอื่นๆ
- กําลังการผลิตตอเนื่อง หมายถึง ความสามารถสูงสุดที่จะผลิตสินคาสําเร็จรูปแตละชนิดของโรงงานนั้น เปนไปตามกําหนด
การทํางานของลูกคาตามปกติ โดยใชเครื่องจักรและอุปกรณท่มี ีอยู
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Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
04 ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
01 สํารวจ จัดเก็บ ติดตามขอมูลอุตสาหกรรมรายเดือน (ดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน เปนรายสินคา)
การคํานวณดัชนีจะคํานวณทั้งในระดับผลิตภัณฑและอุตสาหกรรม โดยดัชนีรวมเบื้องตนคํานวณ
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
จาก 53 อุตสาหกรรม ระยะเวลาที่ใชเปนฐานเฉลี่ยรายเดือน ป 2543 และเปนดัชนีที่ยังไม
ปรับผลกระทบของฤดูกาล (Seasonal Adjustment)
การจัดแบงประเภทอุตสาหกรรม มาตรฐานสากล (ISIC) ของ UN revision 3
4. การจัดจําแนกขอมูล :
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : สํารวจ
5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทุกเดือน
5.3 ความถี่ในการประมวลผล : ทุกเดือน
6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

เอกสารสิ่งพิมพ , CD-ROM/Diskette , Web-Site www.oie.go.th

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุกเดือน
7. ความครอบคลุมของประชากร : ผูประกอบการทั่วประเทศที่ตอบแบบสอบถามทางเว็บไซต
8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา
ชื่อ : นายสมชาย หาญหิรัญ
ตําแหนง : ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กลุม/ฝาย : โทรศัพท : 0-2202-4292
โทรสาร : 0-2574-9243
E-mail address : somchai@oie.go.th
9. หนวยงาน
กระทรวง : อุตสาหกรรม
กรม/ หนวยงาน : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
10. คํานิยามที่สําคัญ :
- เลขทะเบียน โรงงานหมายถึง เลขทะเบียนโรงงานที่ระบุไวในแบบ รง.2 (ใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2)
แบบ ร.ง.4 (ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3)
- การผลิต หมายถึง สินคาที่ผลิตเพื่อจําหนายและเพื่อใชเอง รวมถึง สินคาที่รับจาง ผลิตเองดวย
- การจําหนาย หมายถึง จํานวนสินคาทีจําหนายออกจากโรงงาน โดยการจําหนายทังในประเทศและสงออก
- สินคาคงคลัง ณ สิ้นเดือน หมายถึง จํานวนสินคาสําเร็จรูปคงคลังที่เหลืออยู ณ วันสิ้นเดือน ที่เก็บไวในโรงงานคลังสินคา
หรือที่เก็บสินคาอื่นๆ
- กําลังการผลิตตอเนื่อง หมายถึง ความสามารถสูงสุดที่จะผลิตสินคาสําเร็จรูปแตละชนิดของโรงงานนั้น เปนไปตามกําหนด
การทํางานของลูกคาตามปกติ โดยใชเครื่องจักรและอุปกรณท่มี ีอยู
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Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
05 ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
01 สํารวจ จัดเก็บ ติดตามขอมูลอุตสาหกรรมรายเดือน (ดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน เปนรายสินคา)
การคํานวณดัชนีจะคํานวณทั้งในระดับผลิตภัณฑและอุตสาหกรรม โดยดัชนีรวมเบื้องตนคํานวณ
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
จาก 53 อุตสาหกรรม ระยะเวลาที่ใชเปนฐานเฉลี่ยรายเดือน ป 2543 และเปนดัชนีที่ยังไม
ปรับผลกระทบของฤดูกาล (Seasonal Adjustment)
การจัดแบงประเภทอุตสาหกรรม มาตรฐานสากล (ISIC) ของ UN revision 3
4. การจัดจําแนกขอมูล :
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : สํารวจ
5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทุกเดือน
5.3 ความถี่ในการประมวลผล : ทุกเดือน
6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

เอกสารสิ่งพิมพ , CD-ROM/Diskette , Web-Site www.oie.go.th

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุกเดือน
7. ความครอบคลุมของประชากร : ผูประกอบการทั่วประเทศที่ตอบแบบสอบถามทางเว็บไซต
8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา
ชื่อ : นายสมชาย หาญหิรัญ
ตําแหนง : ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กลุม/ฝาย : โทรศัพท : 0-2202-4292
โทรสาร : 0-2574-9243
E-mail address : somchai@oie.go.th
9. หนวยงาน
กระทรวง : อุตสาหกรรม
กรม/ หนวยงาน : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
10. คํานิยามที่สําคัญ :
- เลขทะเบียน โรงงานหมายถึง เลขทะเบียนโรงงานที่ระบุไวในแบบ รง.2 (ใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2)
แบบ ร.ง.4 (ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3)
- การผลิต หมายถึง สินคาที่ผลิตเพื่อจําหนายและเพื่อใชเอง รวมถึง สินคาที่รับจาง ผลิตเองดวย
- การจําหนาย หมายถึง จํานวนสินคาทีจําหนายออกจากโรงงาน โดยการจําหนายทังในประเทศและสงออก
- สินคาคงคลัง ณ สิ้นเดือน หมายถึง จํานวนสินคาสําเร็จรูปคงคลังที่เหลืออยู ณ วันสิ้นเดือน ที่เก็บไวในโรงงานคลังสินคา
หรือที่เก็บสินคาอื่นๆ
- กําลังการผลิตตอเนื่อง หมายถึง ความสามารถสูงสุดที่จะผลิตสินคาสําเร็จรูปแตละชนิดของโรงงานนั้น เปนไปตามกําหนด
การทํางานของลูกคาตามปกติ โดยใชเครื่องจักรและอุปกรณท่มี ีอยู
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Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
06 ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
01 สํารวจ จัดเก็บ ติดตามขอมูลอุตสาหกรรมรายเดือน (ดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน เปนรายสินคา)
การคํานวณดัชนีจะคํานวณทั้งในระดับผลิตภัณฑและอุตสาหกรรม โดยดัชนีรวมเบื้องตนคํานวณ
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
จาก 53 อุตสาหกรรม ระยะเวลาที่ใชเปนฐานเฉลี่ยรายเดือน ป 2543 และเปนดัชนีที่ยังไม
ปรับผลกระทบของฤดูกาล (Seasonal Adjustment)
การจัดแบงประเภทอุตสาหกรรม มาตรฐานสากล (ISIC) ของ UN revision 3
4. การจัดจําแนกขอมูล :
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : สํารวจ
5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทุกเดือน
5.3 ความถี่ในการประมวลผล : ทุกเดือน
6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

เอกสารสิ่งพิมพ , CD-ROM/Diskette , Web-Site www.oie.go.th

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุกเดือน
7. ความครอบคลุมของประชากร : ผูประกอบการทั่วประเทศที่ตอบแบบสอบถามทางเว็บไซต
8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา
ชื่อ : นายสมชาย หาญหิรัญ
ตําแหนง : ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กลุม/ฝาย : โทรศัพท : 0-2202-4292
โทรสาร : 0-2574-9243
E-mail address : somchai@oie.go.th
9. หนวยงาน
กระทรวง : อุตสาหกรรม
กรม/ หนวยงาน : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
10. คํานิยามที่สําคัญ :
- เลขทะเบียน โรงงานหมายถึง เลขทะเบียนโรงงานที่ระบุไวในแบบ รง.2 (ใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2)
แบบ ร.ง.4 (ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3)
- การผลิต หมายถึง สินคาที่ผลิตเพื่อจําหนายและเพื่อใชเอง รวมถึง สินคาที่รับจาง ผลิตเองดวย
- การจําหนาย หมายถึง จํานวนสินคาทีจําหนายออกจากโรงงาน โดยการจําหนายทังในประเทศและสงออก
- สินคาคงคลัง ณ สิ้นเดือน หมายถึง จํานวนสินคาสําเร็จรูปคงคลังที่เหลืออยู ณ วันสิ้นเดือน ที่เก็บไวในโรงงานคลังสินคา
หรือที่เก็บสินคาอื่นๆ
- กําลังการผลิตตอเนื่อง หมายถึง ความสามารถสูงสุดที่จะผลิตสินคาสําเร็จรูปแตละชนิดของโรงงานนั้น เปนไปตามกําหนด
การทํางานของลูกคาตามปกติ โดยใชเครื่องจักรและอุปกรณที่มีอยู
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Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
07 ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
01 สํารวจ จัดเก็บ ติดตามขอมูลอุตสาหกรรมรายเดือน (ดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน เปนรายสินคา)
การคํานวณดัชนีจะคํานวณทั้งในระดับผลิตภัณฑและอุตสาหกรรม โดยดัชนีรวมเบื้องตนคํานวณ
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
จาก 53 อุตสาหกรรม ระยะเวลาที่ใชเปนฐานเฉลี่ยรายเดือน ป 2543 และเปนดัชนีที่ยังไม
ปรับผลกระทบของฤดูกาล (Seasonal Adjustment)
การจัดแบงประเภทอุตสาหกรรม มาตรฐานสากล (ISIC) ของ UN revision 3
4. การจัดจําแนกขอมูล :
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : สํารวจ
5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทุกเดือน
5.3 ความถี่ในการประมวลผล : ทุกเดือน
6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

เอกสารสิ่งพิมพ , CD-ROM/Diskette , Web-Site www.oie.go.th

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุกเดือน
7. ความครอบคลุมของประชากร : ผูประกอบการทั่วประเทศที่ตอบแบบสอบถามทางเว็บไซต
8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา
ชื่อ : นายสมชาย หาญหิรัญ
ตําแหนง : ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กลุม/ฝาย : โทรศัพท : 0-2202-4292
โทรสาร : 0-2574-9243
E-mail address : somchai@oie.go.th
9. หนวยงาน
กระทรวง : อุตสาหกรรม
กรม/ หนวยงาน : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
10. คํานิยามที่สําคัญ :
- เลขทะเบียน โรงงานหมายถึง เลขทะเบียนโรงงานที่ระบุไวในแบบ รง.2 (ใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2)
แบบ ร.ง.4 (ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3)
- การผลิต หมายถึง สินคาที่ผลิตเพื่อจําหนายและเพื่อใชเอง รวมถึง สินคาที่รับจาง ผลิตเองดวย
- การจําหนาย หมายถึง จํานวนสินคาทีจําหนายออกจากโรงงาน โดยการจําหนายทังในประเทศและสงออก
- สินคาคงคลัง ณ สิ้นเดือน หมายถึง จํานวนสินคาสําเร็จรูปคงคลังที่เหลืออยู ณ วันสิ้นเดือน ที่เก็บไวในโรงงานคลังสินคา
หรือที่เก็บสินคาอื่นๆ
- กําลังการผลิตตอเนื่อง หมายถึง ความสามารถสูงสุดที่จะผลิตสินคาสําเร็จรูปแตละชนิดของโรงงานนั้น เปนไปตามกําหนด
การทํางานของลูกคาตามปกติ โดยใชเครื่องจักรและอุปกรณท่มี ีอยู
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Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
08 อัตราการใชกําลังการผลิต
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
01 สํารวจ จัดเก็บ ติดตามขอมูลอุตสาหกรรมรายเดือน (ดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน เปนรายสินคา)
การคํานวณดัชนีจะคํานวณทั้งในระดับผลิตภัณฑและอุตสาหกรรม โดยดัชนีรวมเบื้องตนคํานวณ
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
จาก 53 อุตสาหกรรม ระยะเวลาที่ใชเปนฐานเฉลี่ยรายเดือน ป 2543 และเปนดัชนีที่ยังไม
ปรับผลกระทบของฤดูกาล (Seasonal Adjustment)
การจัดแบงประเภทอุตสาหกรรม มาตรฐานสากล (ISIC) ของ UN revision 3
4. การจัดจําแนกขอมูล :
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : สํารวจ
5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทุกเดือน
5.3 ความถี่ในการประมวลผล : ทุกเดือน
6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

เอกสารสิ่งพิมพ , CD-ROM/Diskette , Web-Site www.oie.go.th

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุกเดือน
7. ความครอบคลุมของประชากร : ผูประกอบการทั่วประเทศที่ตอบแบบสอบถามทางเว็บไซต
8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา
ชื่อ : นายสมชาย หาญหิรัญ
ตําแหนง : ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กลุม/ฝาย : โทรศัพท : 0-2202-4292
โทรสาร : 0-2574-9243
E-mail address : somchai@oie.go.th
9. หนวยงาน
กระทรวง : อุตสาหกรรม
กรม/ หนวยงาน : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
10. คํานิยามที่สําคัญ :
- เลขทะเบียน โรงงานหมายถึง เลขทะเบียนโรงงานที่ระบุไวในแบบ รง.2 (ใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2)
แบบ ร.ง.4 (ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3)
- การผลิต หมายถึง สินคาที่ผลิตเพื่อจําหนายและเพื่อใชเอง รวมถึง สินคาที่รับจาง ผลิตเองดวย
- การจําหนาย หมายถึง จํานวนสินคาทีจําหนายออกจากโรงงาน โดยการจําหนายทังในประเทศและสงออก
- สินคาคงคลัง ณ สิ้นเดือน หมายถึง จํานวนสินคาสําเร็จรูปคงคลังที่เหลืออยู ณ วันสิ้นเดือน ที่เก็บไวในโรงงานคลังสินคา
หรือที่เก็บสินคาอื่นๆ
- กําลังการผลิตตอเนื่อง หมายถึง ความสามารถสูงสุดที่จะผลิตสินคาสําเร็จรูปแตละชนิดของโรงงานนั้น เปนไปตามกําหนด
การทํางานของลูกคาตามปกติ โดยใชเครื่องจักรและอุปกรณท่มี ีอยู

02 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สารบัญ
ทะเบียนสถิติทางการ
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสราง และพลังงาน
2.กรมโรงงานอุตสาหกรรม
งาน/โครงการ
สถิติทางการ (Official Statistics)
1 ขอมูลโรงงานอุตสาหกรรม
01 สถิติจํานวนโรงงานที่จดทะเบียนจําแนกตามประเภทของกิจการ, การลงทุน, การจางงาน,
ขนาดเครื่องจักร
02 สถิติจํานวนโรงงานที่ขออนุญาตขยายกิจการ
03 สถิติจํานวนโรงงานที่จดทะเบียนเลิกกิจการ
04 โรงงานที่ประกอบกิจการ ณ ปจจุบัน

หนา

1
2
3
4
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Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
01 โรงงานที่จดทะเบียนจําแนกตามประเภทของกิจการ, การลงทุน, การจางงาน, ขนาดเครื่องจักร
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
01 ขอมูลโรงงานอุตสาหกรรม
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :

4. การจัดจําแนกขอมูล :

ขอมูลจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 และการพิจารณาอนุญาต
ใหประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และมีการตออายุ
ใบอนุญาตเมื่ออายุครบ 5 ป
ขนาดโรงงานตามนิยามในกฎกระทรวง, จํานวนเงินลงทุน, จํานวนการจางแรงงาน, เดือน, จังหวัด,
ประเภทอุตสาหกรรม

5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

รวบรวมจากทะเบียน

5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทุกเดือน, ทุกป
5.3 ความถี่ในการประมวลผล : ทุกเดือน
6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

เอกสารสิ่งพิมพ , CD-ROM/Diskette , Web-Site , ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : รายป
7. ความครอบคลุมของประชากร : โรงงานอุตสาหกรรมจากการรับแจงการประกอบกิจการ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา
ชื่อ : นายเสรี อติภัทธะ
ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุม/ฝาย :
โทรศัพท : 0-2202-4133
โทรสาร : 0-2574-4019
E-mail address : seri@diw.go.th
9. หนวยงาน
กระทรวง : อุตสาหกรรม
กรม/ หนวยงาน : กรมโรงงาน
10. คํานิยามที่สําคัญ :
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ไดจําแนกโรงงานออกเปน 3 จําพวก คือ
1. โรงงานจําพวกที่ 1 ไดแกโรงงานที่ระบุไวในบัญชีทายกฎกระทรวงฯ ใหสามารถประกอบกิจการไดทันทีโดยไมตองขอ
อนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่

2. โรงงานจําพวกที 2 ไดแกโรงงานทีระบุไวในบัญชีท2ายกฎกระทรวงฯ ใหแจงการประกอบการตอพนักงานเจาหนาทีกอนเริม
ประกอบกิจการโรงงาน
3. โรงงานจําพวกที่ 3 ไดแกโรงงานที่ระบุไวในบัญชีทายกฎกระทรวงฯ วาตองยื่นแบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานตอพนักงานเจาหนาที่ และตองไดรับอนุญาตกอนจึงจะประกอบกิจการโรงงานได
การจําแนกขนาดของโรงงาน กฎกระทรวงไดกําหนดดังนี้
1. โรงงานขนาดยอมหรือขนาดเล็ก ไดแก กิจการผลิตเสื้อผา ที่มีจํานวนการจางแรงงานไมเกิน 50 คน หรือมีมูลคาสินทรัพย
ถาวร ไมเกิน 50 ลานบาท
2. โรงงานขนาดกลาง ไดแก กิจการผลิตเสื้อผา ที่มีจํานวนการจางแรงงานมากกวา 50 คน แตไมเกิน 200 คน หรือมีมูลคา
สินทรัพยถาวร เกินกวา 50 ลานบาท แตไมเกิน 200 ลานบาท
3. โรงงานขนาดใหญ ไดแก กิจการผลิตเสื้อผา ที่มีจํานวนการจางแรงงานมากกวา 200 คนขึ้นไป หรือมีมูลคาสินทรัพยถาวร
เกินกวา 200 ลานบาทขึ้นไป
มูลคาสินทรัพยถาวร หมายถึง มูลคาสินทรัพยถาวรสุทธิซึ่งไมรวมที่ดิน
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Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
02 โรงงานที่ขออนุญาตขยายกิจการ
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
01 ขอมูลโรงงานอุตสาหกรรม
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :

4. การจัดจําแนกขอมูล :
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

ขอมูลจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 และการพิจารณาอนุญาต
ใหประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และมีการตออายุ
ใบอนุญาตเมื่ออายุครบ 5 ป
จังหวัด, ประเภทอุตสาหกรรม
รวบรวมจากทะเบียน

5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทุกเดือน, ทุกป
5.3 ความถี่ในการประมวลผล : ทุกเดือน
6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

เอกสารสิ่งพิมพ , CD-ROM/Diskette , Web-Site , ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : รายป
7. ความครอบคลุมของประชากร : โรงงานอุตสาหกรรมจากการรับแจงการประกอบกิจการ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา
ชื่อ : นายเสรี อติภทั ธะ
ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุม/ฝาย :
โทรศัพท : 0-2202-4133
โทรสาร : 0-2574-4019
E-mail address : seri@diw.go.th
9. หนวยงาน
กระทรวง : อุตสาหกรรม
กรม/ หนวยงาน : กรมโรงงาน
10. คํานิยามที่สําคัญ :
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ไดจําแนกโรงงานออกเปน 3 จําพวก คือ
1. โรงงานจําพวกที่ 1 ไดแกโรงงานที่ระบุไวในบัญชีทายกฎกระทรวงฯ ใหสามารถประกอบกิจการไดทันทีโดยไมตองขอ
อนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่

2. โรงงานจําพวกที 2 ไดแกโรงงานทีระบุไวในบัญชีท3ายกฎกระทรวงฯ ใหแจงการประกอบการตอพนักงานเจาหนาทีกอนเริม
ประกอบกิจการโรงงาน
3. โรงงานจําพวกที่ 3 ไดแกโรงงานที่ระบุไวในบัญชีทายกฎกระทรวงฯ วาตองยื่นแบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานตอพนักงานเจาหนาที่ และตองไดรับอนุญาตกอนจึงจะประกอบกิจการโรงงานได
การจําแนกขนาดของโรงงาน กฎกระทรวงไดกําหนดดังนี้
1. โรงงานขนาดยอมหรือขนาดเล็ก ไดแก กิจการผลิตเสื้อผา ที่มีจํานวนการจางแรงงานไมเกิน 50 คน หรือมีมูลคาสินทรัพย
ถาวร ไมเกิน 50 ลานบาท
2. โรงงานขนาดกลาง ไดแก กิจการผลิตเสื้อผา ที่มีจํานวนการจางแรงงานมากกวา 50 คน แตไมเกิน 200 คน หรือมีมูลคา
สินทรัพยถาวร เกินกวา 50 ลานบาท แตไมเกิน 200 ลานบาท
3. โรงงานขนาดใหญ ไดแก กิจการผลิตเสื้อผา ที่มีจํานวนการจางแรงงานมากกวา 200 คนขึ้นไป หรือมีมูลคาสินทรัพยถาวร
เกินกวา 200 ลานบาทขึ้นไป
มูลคาสินทรัพยถาวร หมายถึง มูลคาสินทรัพยถาวรสุทธิซึ่งไมรวมที่ดิน
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Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
03 โรงงานที่จดทะเบียนเลิกกิจการ
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
01 ขอมูลโรงงานอุตสาหกรรม
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :

4. การจัดจําแนกขอมูล :
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

ขอมูลจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 และการพิจารณาอนุญาต
ใหประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และมีการตออายุ
ใบอนุญาตเมื่ออายุครบ 5 ป
จังหวัด, ประเภทอุตสาหกรรม, เดือน
รวบรวมจากทะเบียน

5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทุกเดือน, ทุกป
5.3 ความถี่ในการประมวลผล : ทุกเดือน
6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

เอกสารสิ่งพิมพ , CD-ROM/Diskette , Web-Site , ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : รายป
7. ความครอบคลุมของประชากร : โรงงานอุตสาหกรรมจากการรับแจงการประกอบกิจการ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา
ชื่อ : นายเสรี อติภัทธะ
ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุม/ฝาย :
โทรศัพท : 0-2202-4133
โทรสาร : 0-2574-4019
E-mail address : seri@diw.go.th
9. หนวยงาน
กระทรวง : อุตสาหกรรม
กรม/ หนวยงาน : กรมโรงงาน
10. คํานิยามที่สําคัญ :
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ไดจําแนกโรงงานออกเปน 3 จําพวก คือ
1. โรงงานจําพวกที่ 1 ไดแกโรงงานที่ระบุไวในบัญชีทายกฎกระทรวงฯ ใหสามารถประกอบกิจการไดทันทีโดยไมตองขอ
อนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่

2. โรงงานจําพวกที 2 ไดแกโรงงานทีระบุไวในบัญชีท4ายกฎกระทรวงฯ ใหแจงการประกอบการตอพนักงานเจาหนาทีกอนเริม
ประกอบกิจการโรงงาน
3. โรงงานจําพวกที่ 3 ไดแกโรงงานที่ระบุไวในบัญชีทายกฎกระทรวงฯ วาตองยื่นแบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานตอพนักงานเจาหนาที่ และตองไดรับอนุญาตกอนจึงจะประกอบกิจการโรงงานได
การจําแนกขนาดของโรงงาน กฎกระทรวงไดกําหนดดังนี้
1. โรงงานขนาดยอมหรือขนาดเล็ก ไดแก กิจการผลิตเสื้อผา ที่มีจํานวนการจางแรงงานไมเกิน 50 คน หรือมีมูลคาสินทรัพย
ถาวร ไมเกิน 50 ลานบาท
2. โรงงานขนาดกลาง ไดแก กิจการผลิตเสื้อผา ที่มีจํานวนการจางแรงงานมากกวา 50 คน แตไมเกิน 200 คน หรือมีมูลคา
สินทรัพยถาวร เกินกวา 50 ลานบาท แตไมเกิน 200 ลานบาท
3. โรงงานขนาดใหญ ไดแก กิจการผลิตเสื้อผา ที่มีจํานวนการจางแรงงานมากกวา 200 คนขึ้นไป หรือมีมูลคาสินทรัพยถาวร
เกินกวา 200 ลานบาทขึ้นไป
มูลคาสินทรัพยถาวร หมายถึง มูลคาสินทรัพยถาวรสุทธิซึ่งไมรวมที่ดิน
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Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
04 โรงงานที่ประกอบกิจการ ณ ปจจุบัน
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
01 ขอมูลโรงงานอุตสาหกรรม
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :

4. การจัดจําแนกขอมูล :
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

ขอมูลจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 และการพิจารณาอนุญาต
ใหประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และมีการตออายุ
ใบอนุญาตเมื่ออายุครบ 5 ป
จังหวัด, ประเภทอุตสาหกรรม, เดือน
รวบรวมจากทะเบียน

5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทุกเดือน, ทุกป
5.3 ความถี่ในการประมวลผล : ทุกเดือน
6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

เอกสารสิ่งพิมพ , CD-ROM/Diskette , Web-Site , ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : รายป
7. ความครอบคลุมของประชากร : โรงงานอุตสาหกรรมจากการรับแจงการประกอบกิจการ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา
ชื่อ : นายเสรี อติภัทธะ
ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุม/ฝาย :
โทรศัพท : 0-2202-4133
โทรสาร : 0-2574-4019
E-mail address : seri@diw.go.th
9. หนวยงาน
กระทรวง : อุตสาหกรรม
กรม/ หนวยงาน : กรมโรงงาน
10. คํานิยามที่สําคัญ :
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ไดจําแนกโรงงานออกเปน 3 จําพวก คือ
1. โรงงานจําพวกที่ 1 ไดแกโรงงานที่ระบุไวในบัญชีทายกฎกระทรวงฯ ใหสามารถประกอบกิจการไดทันทีโดยไมตองขอ
อนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่

2. โรงงานจําพวกที 2 ไดแกโรงงานทีระบุไวในบัญชีท5ายกฎกระทรวงฯ ใหแจงการประกอบการตอพนักงานเจาหนาทีกอนเริม
ประกอบกิจการโรงงาน
3. โรงงานจําพวกที่ 3 ไดแกโรงงานที่ระบุไวในบัญชีทายกฎกระทรวงฯ วาตองยื่นแบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานตอพนักงานเจาหนาที่ และตองไดรับอนุญาตกอนจึงจะประกอบกิจการโรงงานได
การจําแนกขนาดของโรงงาน กฎกระทรวงไดกําหนดดังนี้
1. โรงงานขนาดยอมหรือขนาดเล็ก ไดแก กิจการผลิตเสื้อผา ที่มีจํานวนการจางแรงงานไมเกิน 50 คน หรือมีมูลคาสินทรัพย
ถาวร ไมเกิน 50 ลานบาท
2. โรงงานขนาดกลาง ไดแก กิจการผลิตเสื้อผา ที่มีจํานวนการจางแรงงานมากกวา 50 คน แตไมเกิน 200 คน หรือมีมูลคา
สินทรัพยถาวร เกินกวา 50 ลานบาท แตไมเกิน 200 ลานบาท
3. โรงงานขนาดใหญ ไดแก กิจการผลิตเสื้อผา ที่มีจํานวนการจางแรงงานมากกวา 200 คนขึ้นไป หรือมีมูลคาสินทรัพยถาวร
เกินกวา 200 ลานบาทขึ้นไป
มูลคาสินทรัพยถาวร หมายถึง มูลคาสินทรัพยถาวรสุทธิซึ่งไมรวมที่ดิน

03 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

สารบัญ
ทะเบียนสถิติทางการ
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสราง และพลังงาน
3.กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
งาน/โครงการ
สถิติทางการ (Official Statistics)
1 ขอมูลและสถิติแรในประเทศไทย
01 ปริมาณและมูลคาของผลผลิตแร
02 ปริมาณและมูลคาของการใช การนําเขาและการสงออกแร
03 จํานวนเหมืองแรที่ไดรับสัมปทานและเปดทําการ
04 ราคาแรตามประกาศเพื่อคํานวณรายไดคาภาคหลวง

หนา

1
2
3
4
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Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
01 ปริมาณและมูลคาของผลผลิตแร
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
01 ขอมูลและสถิติแรในประเทศไทย
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
ปริมาณผลผลิตแรและโลหะทุกชนิด เปนขอมูลเฉพาะของผูประกอบการที่มีสัมปทานบัตรซึ่งจะ
รายงานทุกวันที่ 5 ของเดือน
4. การจัดจําแนกขอมูล :
รายเหมือง , ชนิดแร
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

รวบรวมจากรายงานภายในหนวยงานและหนวยงานอื่น

5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทุกเดือน, ทุก 3 เดือน , ทุก 6 เดือน , ทุกป
5.3 ความถี่ในการประมวลผล : รายเดือน
6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

เอกสารสิ่งพิมพ , Web-Site www.dpim.go.th

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : รายเดือน
7. ความครอบคลุมของประชากร : สถานประกอบการทั่วประเทศที่มีสัมปทานบัตร
8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา
ชื่อ : นายมานุส มณีนุษย
ตําแหนง :
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : กลุมวิเคราะหสถิติ ขอมูลแรและอุตสาหกรรม
กลุม/ฝาย :
โทรศัพท : 0-2202-3615
โทรสาร : 0-2202-3874
E-mail address : manuse@dpim.go.th
9. หนวยงาน
กระทรวง : อุตสาหกรรม
กรม/ หนวยงาน : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
10. คํานิยามที่สําคัญ :
-
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Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
02 ปริมาณและมูลคาของการใช การนําเขาและการสงออกแร
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
01 ขอมูลและสถิติแรในประเทศไทย
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
ขอมูลสถิติการใชแรและโลหะทุกชนิดในประเทศ การนําเขาแรเขามาในประเทศ และการสงออก
แรไปตางประเทศ
4. การจัดจําแนกขอมูล :
บริษัท , ชนิดแร , ประเทศ
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

รวบรวมจากรายงานภายในหนวยงานและหนวยงานอื่น

5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทุกเดือน, ทุก 3 เดือน , ทุก 6 เดือน , ทุกป
5.3 ความถี่ในการประมวลผล : รายเดือน
6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

เอกสารสิ่งพิมพ , Web-Site www.dpim.go.th

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : รายเดือน
7. ความครอบคลุมของประชากร : สถานประกอบการทั่วประเทศที่มีสัมปทานบัตร
8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา
ชื่อ : นายมานุส มณีนุษย
ตําแหนง :
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : กลุมวิเคราะหสถิติ ขอมูลแรและอุตสาหกรรม
กลุม/ฝาย :
โทรศัพท : 0-2202-3615
โทรสาร : 0-2202-3874
E-mail address : manuse@dpim.go.th
9. หนวยงาน
กระทรวง : อุตสาหกรรม
กรม/ หนวยงาน : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
10. คํานิยามที่สําคัญ :
-
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Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
03 จํานวนเหมืองแรที่ไดรับสัมปทานและเปดทําการ
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
01 ขอมูลและสถิติแรในประเทศไทย
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
มีขอมูลจํานวนเหมือง จํานวนสัมปทานบัตร โดยรวบรวมขอมูลจากอู 4 เขตทั่วประเทศคือ จ.ภูเก็ต
จ.สงขลา จ.เชียงใหม และจ.อุดรธานี
4. การจัดจําแนกขอมูล :
จํานวนคนงาน
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

รวบรวมจากรายงานภายในหนวยงานและหนวยงานอื่น

5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทุกเดือน, ทุก 3 เดือน , ทุก 6 เดือน , ทุกป
5.3 ความถี่ในการประมวลผล : รายเดือน
6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

เอกสารสิ่งพิมพ , Web-Site www.dpim.go.th

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : รายเดือน
7. ความครอบคลุมของประชากร : สถานประกอบการทั่วประเทศที่มีสัมปทานบัตร
8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา
ชื่อ : นายมานุส มณีนุษย
ตําแหนง :
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : กลุมวิเคราะหสถิติ ขอมูลแรและอุตสาหกรรม
กลุม/ฝาย :
โทรศัพท : 0-2202-3615
โทรสาร : 0-2202-3874
E-mail address : manuse@dpim.go.th
9. หนวยงาน
กระทรวง : อุตสาหกรรม
กรม/ หนวยงาน : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
10. คํานิยามที่สําคัญ :
-
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Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
04 ราคาแรตามประกาศเพื่อคํานวณรายไดคาภาคหลวง
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
01 ขอมูลและสถิติแรในประเทศไทย
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
ราคาแรเปนราคาตามประกาศ เพื่อจะเก็บคาภาคหลวง มีการคํานวณราคาทุกวันตาม
อัตราแลกเปลี่ยนราคาประกาศทางกรมจะนํามาหาคาเฉลี่ยเปนรายเดือน
4. การจัดจําแนกขอมูล :
ชนิดแร , ตําบล , อําเภอ , จังหวัด
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

รวบรวมจากรายงานภายในหนวยงานและหนวยงานอื่น

5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทุกเดือน, ทุก 3 เดือน , ทุก 6 เดือน , ทุกป
5.3 ความถี่ในการประมวลผล : รายเดือน
6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

เอกสารสิ่งพิมพ , Web-Site www.dpim.go.th

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : รายเดือน
7. ความครอบคลุมของประชากร : สถานประกอบการทั่วประเทศที่มีสัมปทานบัตร
8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา
ชื่อ : นายมานุส มณีนุษย
ตําแหนง :
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : กลุมวิเคราะหสถิติ ขอมูลแรและอุตสาหกรรม
กลุม/ฝาย :
โทรศัพท : 0-2202-3615
โทรสาร : 0-2202-3874
E-mail address : manuse@dpim.go.th
9. หนวยงาน
กระทรวง : อุตสาหกรรม
กรม/ หนวยงาน : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
10. คํานิยามที่สําคัญ :
-

04 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

สารบัญ
ทะเบียนสถิติทางการ
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสราง และพลังงาน
4.สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
งาน/โครงการ
สถิติทางการ (Official Statistics)
1 รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
01 จํานวนมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
2 รายชื่อผูไดรับการรับรองคุณภาพ

หนา

1

01 จํานวนผูไดรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ
3 รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

2

01 จํานวนมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
4 รายชื่อผูที่ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
01 จํานวนผูไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

3
4

1

Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
01 จํานวนมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
01 รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
จํานวนผลิตภัณฑที่ สมอ. กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลว
4. การจัดจําแนกขอมูล :
ชื่อมาตรฐาน , หมายเลขมาตรฐาน
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

รวบรวมจากรายงานภายในหนวยงาน

5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทุกเดือน
5.3 ความถี่ในการประมวลผล : ทุกเดือน
6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอ มูล :

Web-Site www.tisi.go.th

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุกเดือน
7. ความครอบคลุมของประชากร : ทั่วประเทศ
8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา
ชื่อ : น.ส.ศรีเพ็ญ นราศรีสกุล
ตําแหนง : เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : กลุม/ฝาย : กลุมนโยบายและแผน
โทรศัพท : 02-2023496
โทรสาร : 02-354-3312
E-mail address : sripenn@tisi.go.th
9. หนวยงาน
กระทรวง : อุตสาหกรรม
กรม/ หนวยงาน : สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
10. คํานิยามที่สําคัญ :
-
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Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
01 จํานวนผูไดรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
02 รายชื่อผูไดรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
4. การจัดจําแนกขอมูล :
หมายเลขมาตรฐาน
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

รวบรวมจากรายงานภายในหนวยงาน

5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทุกเดือน
5.3 ความถี่ในการประมวลผล : ทุกเดือน
6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

Web-Site www.tisi.go.th

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุกเดือน
7. ความครอบคลุมของประชากร : ทั่วประเทศ
8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา
ชื่อ : ตําแหนง : สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : กองสงเสริมและพัฒนาดานการมาตรฐาน
กลุม/ฝาย : โทรศัพท : 02-202-3428-31
โทรสาร : 02-245-6115
E-mail address : buyguide@tisi.go.th
9. หนวยงาน
กระทรวง : อุตสาหกรรม
กรม/ หนวยงาน : สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
10. คํานิยามที่สําคัญ :
-
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Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
01 จํานวนมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
03 รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
4. การจัดจําแนกขอมูล :
หมายเลขมาตรฐาน
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

รวบรวมจากรายงานภายในหนวยงาน

5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทุกเดือน
5.3 ความถี่ในการประมวลผล : ทุกเดือน
6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

Web-Site www.tisi.go.th

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุกเดือน
7. ความครอบคลุมของประชากร : ทั่วประเทศ
8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา
ชื่อ : น.ส.ศรีเพ็ญ นราศรีสกุล
ตําแหนง : เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : กลุม/ฝาย : กลุมนโยบายและแผน
โทรศัพท : 02-2023496
โทรสาร : 02-354-3312
E-mail address : sripenn@tisi.go.th
9. หนวยงาน
กระทรวง : อุตสาหกรรม
กรม/ หนวยงาน : สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
10. คํานิยามที่สําคัญ :
-
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Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
01 จํานวนผูที่ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
04 รายชื่อผูที่ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
4. การจัดจําแนกขอมูล :
ภาค/ จังหวัด หรือ เลขที่ มผช.
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

รวบรวมจากรายงานภายในหนวยงาน
5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทุกป
5.3 ความถี่ในการประมวลผล :
6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

Web-Site www.tisi.go.th

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุกป
7. ความครอบคลุมของประชากร : ทั่วประเทศ
8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา
ชื่อ : ตําแหนง : สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : สํานักบริหารมาตรฐาน
กลุม/ฝาย : กลุม 7 มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
โทรศัพท : 02-202-3363
โทรสาร : 02--354-3161
E-mail address : 9. หนวยงาน
กระทรวง : อุตสาหกรรม
กรม/ หนวยงาน : สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
10. คํานิยามที่สําคัญ :
-

05 สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทราย

สารบัญ
ทะเบียนสถิติทางการ
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสราง และพลังงาน
5.สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
งาน/โครงการ
สถิติทางการ (Official Statistics)
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนการปลูกออยป 2550
01 ปริมาณและมูลคาผลผลิตออย
02 ปริมาณและมูลคาผลผลิตน้ําตาลทราย
03 จํานวนโรงงานผลิตน้ําตาลทราย

หนา

1
2
3

1

Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
01 ปริมาณและมูลคาผลผลิตออย
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
01 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนการปลูกออยป 2550
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
4. การจัดจําแนกขอมูล :
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

รวบรวมจากรายงานภายในหนวยงาน
5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทุกป
5.3 ความถี่ในการประมวลผล :

ทุกป

6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

เอกสารสิ่งพิมพ

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุกป
7. ความครอบคลุมของประชากร : ทั่วประเทศ
8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา
ชื่อ : ตําแหนง : สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : สํานักพัฒนาวัตถุดิบ
กลุม/ฝาย : กลุมสงเสริมเทคโนโลยีและวิชาการ
โทรศัพท : 0-2202-3291
โทรสาร : 0-2202-3291
E-mail address : ocsb0604@ocsb.go.th
9. หนวยงาน
กระทรวง : อุตสาหกรรม
กรม/ หนวยงาน : สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
10. คํานิยามที่สําคัญ :
-
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Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
02 ปริมาณและมูลคาผลผลิตน้ําตาลทราย
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
01 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนการปลูกออยป 2550
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
4. การจัดจําแนกขอมูล :
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

รวบรวมจากรายงานภายในหนวยงาน
5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทุกป
5.3 ความถี่ในการประมวลผล :

ทุกป

6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

เอกสารสิ่งพิมพ

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุกป
7. ความครอบคลุมของประชากร : ทั่วประเทศ
8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา
ชื่อ : ตําแหนง : สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : สํานักพัฒนาวัตถุดิบ
กลุม/ฝาย : กลุมสงเสริมเทคโนโลยีและวิชาการ
โทรศัพท : 0-2202-3291
โทรสาร : 0-2202-3291
E-mail address : ocsb0604@ocsb.go.th
9. หนวยงาน
กระทรวง : อุตสาหกรรม
กรม/ หนวยงาน : สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
10. คํานิยามที่สําคัญ :
-
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Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
03 จํานวนโรงงานผลิตน้ําตาลทราย
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
01 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนการปลูกออยป 2550
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
4. การจัดจําแนกขอมูล :
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

รวบรวมจากรายงานภายในหนวยงาน
5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทุกป
5.3 ความถี่ในการประมวลผล :

ทุกป

6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

เอกสารสิ่งพิมพ

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุกป
7. ความครอบคลุมของประชากร : ทั่วประเทศ
8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา
ชื่อ : ตําแหนง : สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : สํานักพัฒนาวัตถุดิบ
กลุม/ฝาย : กลุมสงเสริมเทคโนโลยีและวิชาการ
โทรศัพท : 0-2202-3291
โทรสาร : 0-2202-3291
E-mail address : ocsb0604@ocsb.go.th
9. หนวยงาน
กระทรวง : อุตสาหกรรม
กรม/ หนวยงาน : สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
10. คํานิยามที่สําคัญ :
-

06 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

สารบัญ
ทะเบียนสถิติทางการ
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสราง และพลังงาน
6.สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
งาน/โครงการ
สถิติทางการ (Official Statistics)
1 ขอมูลโครงการขอรับการสงเสริมการลงทุน
01 การขอรับการสงเสริมการลงทุนสุทธิ
02 การอนุมัติใหการสงเสริมการลงทุน
03 การออกบัตรสงสริมการลงทุน

หนา

1
3
5
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Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
01 การขอรับการสงเสริมการลงทุนสุทธิ
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
01 ขอมูลโครงการขอรับการสงเสริมการลงทุน
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
จํานวนโครงการ มูลคาเงินลงทุน ทุนจดทะเบียนไทย-ตางชาติ การใชแรงงานไทย
4. การจัดจําแนกขอมูล :
- โครงการรวม : จํานวนโครงการ มูลคาเงินลงทุน ทุนจดทะเบียนไทย-ตางชาติ การใชแรงงานไทย
- กลุมตางชาติรายใหญ : จํานวนโครงการ ทุนจดทะเบียนตางชาติ
- สัดสวนการรวมทุน : จํานวนโครงการ มูลคาเงินลงทุน
- หมวดอุตสาหกรรม : จํานวนโครงการ มูลคาเงินลงทุน
- กลุมขนาดการลงทุน : จํานวนโครงการ มูลคาเงินลงทุน
- เขตสงเสริมการลงทุน : จํานวนโครงการ มูลคาเงินลงทุน
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

รวบรวมจากรายงานภายในหนวยงาน
5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทุกเดือน
5.3 ความถี่ในการประมวลผล :

ทุกเดือน

6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

เอกสารสิ่งพิมพ , Web-Site

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุกเดือน
7. ความครอบคลุมของประชากร :
8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา
ชื่อ : น.ส.ปยะวรรณ ขยันมาก
ตําแหนง : เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 6ว
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : สํานักสารสนเทศการลงทุน
กลุม/ฝาย :
โทรศัพท :
โทรสาร :
E-mail address :

02-537-8111ตอ 4997
02-537-8106
piyawan@boi.go.th

9. หนวยงาน
กระทรวง : อุตสาหกรรม
กรม/ หนวยงาน : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
10. คํานิยามที่สําคัญ :
1. การแบงเขตสงเสริมการลงทุน 3 เขต ตามประกาศ คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 2/2543 ดังนี้
เขต 1 ประกอบดวย 6 จังหวัดในสวนกลาง ไดแก กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และ
สมุทรสาคร
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2.
3.
4.
5.

เขต 2 ประกอบดวย 12 จังหวัด ไดแก กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก อยุธยา ราชบุรี สระบุรี
สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี อางทอง ระยอง ภูเก็ต
เขต 3 ประกอบดวย 58 จังหวัด แบงเปน
- 22 จังหวัด ไดแก ศรีสะเกษ หนองบัวลําภู สุรินทร ยโสธร มหาสารคาม นครพนม รอยเอ็ด กาฬสินธุ
สกลนคร บุรีรัมย อํานาจเจริญ ชัยภูมิ หนองคาย อุบลราชธานี อุดรธานี แพร พะเยา นาน สตูล ปตตานี
ยะลา และนราธิวาส
- 36 จังหวัดที่เหลือ
- อื่นๆ ภายในเขต 3 กิจการเดินเรือ
สถิติทุกขั้นตอนไมนับรวมโครงการซึ่งไมมีการลงทุนเพิ่ม ไดแก คําขอโยกยายสถานประกอบการ คําขอรับโอนกิจการ
คําขอกิจการเดิมที่ขอสิทธิและประโยชนที่ไมเกี่ยวกับภาษีอากร(ขอสิทธิประโยชน ม36 หรือขอตามประกาศที่ ป 3/2541)
การขอรับการสงเสริมสุทธิ หมายถึง คําขอรับการสงเสริมในแตละป หัก คําขอในแตละปที่สงคืนจนถึงวันกําหนดในการ
ประมวลผล
การอนุมัติใหมีการสงเสริม คือ สถิติโครงการที่ไดรับการสงเสริมถึงเดือนนี้ซึ่งอาจเปนโครงการที่ยื่นขอรับการสงเสริม
เดือนกอนหนานี้ เนื่องจากสํานักงานจะใชเวลาใชพิจารณาอนุมัติโครงการภายในกําหนด 60 วันทําการ
การออกบัตรสงเสริม สํานักงานกําหนดเวลาใหโครงการที่ไดรับอนุมัติแลวตองจัดสงเอกสารเพื่อ ประกอบการออกบัตร
สงเสริม เชน หนังสือสัญญาการจดทะเบียนบริษัท หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย เปนตน ภายใน 6 เดือนหรือ 90 วัน
นับแตวันตอบรับมติใหมีการสงเสริมและหากจัดเตรียมเอกสารไมเสร็จ ภายในกําหนดเวลาก็สามารถขยายเวลาสง
เอกสารได
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Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
02 การอนุมัติใหการสงเสริมการลงทุน
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
01 ขอมูลโครงการขอรับการสงเสริมการลงทุน
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
จํานวนโครงการ มูลคาเงินลงทุน ทุนจดทะเบียนไทย-ตางชาติ การใชแรงงานไทย
4. การจัดจําแนกขอมูล :
- โครงการรวม : จํานวนโครงการ มูลคาเงินลงทุน ทุนจดทะเบียนไทย-ตางชาติ การใชแรงงานไทย
- กลุมตางชาติรายใหญ : จํานวนโครงการ ทุนจดทะเบียนตางชาติ
- สัดสวนการรวมทุน : จํานวนโครงการ มูลคาเงินลงทุน
- หมวดอุตสาหกรรม : จํานวนโครงการ มูลคาเงินลงทุน
- กลุมขนาดการลงทุน : จํานวนโครงการ มูลคาเงินลงทุน
- เขตสงเสริมการลงทุน : จํานวนโครงการ มูลคาเงินลงทุน
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

รวบรวมจากรายงานภายในหนวยงาน
5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทุกเดือน
5.3 ความถี่ในการประมวลผล :

ทุกเดือน

6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

เอกสารสิ่งพิมพ , Web-Site

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุกเดือน
7. ความครอบคลุมของประชากร :
8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา
ชื่อ : น.ส.ปยะวรรณ ขยันมาก
ตําแหนง : เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 6ว
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : สํานักสารสนเทศการลงทุน
กลุม/ฝาย :
โทรศัพท :
โทรสาร :
E-mail address :

02-537-8111ตอ 4997
02-537-8106
piyawan@boi.go.th

9. หนวยงาน
กระทรวง : อุตสาหกรรม
กรม/ หนวยงาน : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
10. คํานิยามที่สําคัญ :
1. การแบงเขตสงเสริมการลงทุน 3 เขต ตามประกาศ คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 2/2543 ดังนี้
เขต 1 ประกอบดวย 6 จังหวัดในสวนกลาง ไดแก กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และ
สมุทรสาคร
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2.
3.
4.
5.

เขต 2 ประกอบดวย 12 จังหวัด ไดแก กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก อยุธยา ราชบุรี สระบุรี
สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี อางทอง ระยอง ภูเก็ต
เขต 3 ประกอบดวย 58 จังหวัด แบงเปน
- 22 จังหวัด ไดแก ศรีสะเกษ หนองบัวลําภู สุรินทร ยโสธร มหาสารคาม นครพนม รอยเอ็ด กาฬสินธุ
สกลนคร บุรีรัมย อํานาจเจริญ ชัยภูมิ หนองคาย อุบลราชธานี อุดรธานี แพร พะเยา นาน สตูล ปตตานี
ยะลา และนราธิวาส
- 36 จังหวัดที่เหลือ
- อื่นๆ ภายในเขต 3 กิจการเดินเรือ
สถิติทุกขั้นตอนไมนับรวมโครงการซึ่งไมมีการลงทุนเพิ่ม ไดแก คําขอโยกยายสถานประกอบการ คําขอรับโอนกิจการ
คําขอกิจการเดิมที่ขอสิทธิและประโยชนที่ไมเกี่ยวกับภาษีอากร(ขอสิทธิประโยชน ม36 หรือขอตามประกาศที่ ป 3/2541)
การขอรับการสงเสริมสุทธิ หมายถึง คําขอรับการสงเสริมในแตละป หัก คําขอในแตละปที่สงคืนจนถึงวันกําหนดในการ
ประมวลผล
การอนุมัติใหมีการสงเสริม คือ สถิติโครงการที่ไดรับการสงเสริมถึงเดือนนี้ซึ่งอาจเปนโครงการที่ยื่นขอรับการสงเสริม
เดือนกอนหนานี้ เนื่องจากสํานักงานจะใชเวลาใชพิจารณาอนุมัติโครงการภายในกําหนด 60 วันทําการ
การออกบัตรสงเสริม สํานักงานกําหนดเวลาใหโครงการที่ไดรับอนุมัติแลวตองจัดสงเอกสารเพื่อ ประกอบการออกบัตร
สงเสริม เชน หนังสือสัญญาการจดทะเบียนบริษัท หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย เปนตน ภายใน 6 เดือนหรือ 90 วัน
นับแตวันตอบรับมติใหมีการสงเสริมและหากจัดเตรียมเอกสารไมเสร็จ ภายในกําหนดเวลาก็สามารถขยายเวลาสง
เอกสารได
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Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
03 การออกบัตรสงสริมการลงทุน
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
01 ขอมูลโครงการขอรับการสงเสริมการลงทุน
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
จํานวนโครงการ มูลคาเงินลงทุน ทุนจดทะเบียนไทย-ตางชาติ การใชแรงงานไทย
4. การจัดจําแนกขอมูล :
- โครงการรวม : จํานวนโครงการ มูลคาเงินลงทุน ทุนจดทะเบียนไทย-ตางชาติ การใชแรงงานไทย
- กลุมตางชาติรายใหญ : จํานวนโครงการ ทุนจดทะเบียนตางชาติ
- สัดสวนการรวมทุน : จํานวนโครงการ มูลคาเงินลงทุน
- หมวดอุตสาหกรรม : จํานวนโครงการ มูลคาเงินลงทุน
- กลุมขนาดการลงทุน : จํานวนโครงการ มูลคาเงินลงทุน
- เขตสงเสริมการลงทุน : จํานวนโครงการ มูลคาเงินลงทุน
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

รวบรวมจากรายงานภายในหนวยงาน
5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทุกเดือน
5.3 ความถี่ในการประมวลผล :

ทุกเดือน

6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

เอกสารสิ่งพิมพ , Web-Site

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุกเดือน
7. ความครอบคลุมของประชากร :
8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา
ชื่อ : น.ส.ปยะวรรณ ขยันมาก
ตําแหนง : เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 6ว
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : สํานักสารสนเทศการลงทุน
กลุม/ฝาย :
โทรศัพท :
โทรสาร :
E-mail address :

02-537-8111ตอ 4997
02-537-8106
piyawan@boi.go.th

9. หนวยงาน
กระทรวง : อุตสาหกรรม
กรม/ หนวยงาน : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
10. คํานิยามที่สําคัญ :
1. การแบงเขตสงเสริมการลงทุน 3 เขต ตามประกาศ คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 2/2543 ดังนี้
เขต 1 ประกอบดวย 6 จังหวัดในสวนกลาง ไดแก กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และ
สมุทรสาคร
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2.
3.
4.
5.

เขต 2 ประกอบดวย 12 จังหวัด ไดแก กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก อยุธยา ราชบุรี สระบุรี
สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี อางทอง ระยอง ภูเก็ต
เขต 3 ประกอบดวย 58 จังหวัด แบงเปน
- 22 จังหวัด ไดแก ศรีสะเกษ หนองบัวลําภู สุรินทร ยโสธร มหาสารคาม นครพนม รอยเอ็ด กาฬสินธุ
สกลนคร บุรีรัมย อํานาจเจริญ ชัยภูมิ หนองคาย อุบลราชธานี อุดรธานี แพร พะเยา นาน สตูล ปตตานี
ยะลา และนราธิวาส
- 36 จังหวัดที่เหลือ
- อื่นๆ ภายในเขต 3 กิจการเดินเรือ
สถิติทุกขั้นตอนไมนับรวมโครงการซึ่งไมมีการลงทุนเพิ่ม ไดแก คําขอโยกยายสถานประกอบการ คําขอรับโอนกิจการ
คําขอกิจการเดิมที่ขอสิทธิและประโยชนที่ไมเกี่ยวกับภาษีอากร(ขอสิทธิประโยชน ม36 หรือขอตามประกาศที่ ป 3/2541)
การขอรับการสงเสริมสุทธิ หมายถึง คําขอรับการสงเสริมในแตละป หัก คําขอในแตละปที่สงคืนจนถึงวันกําหนดในการ
ประมวลผล
การอนุมัติใหมีการสงเสริม คือ สถิติโครงการที่ไดรับการสงเสริมถึงเดือนนี้ซึ่งอาจเปนโครงการที่ยื่นขอรับการสงเสริม
เดือนกอนหนานี้ เนื่องจากสํานักงานจะใชเวลาใชพิจารณาอนุมัติโครงการภายในกําหนด 60 วันทําการ
การออกบัตรสงเสริม สํานักงานกําหนดเวลาใหโครงการที่ไดรับอนุมัติแลวตองจัดสงเอกสารเพื่อ ประกอบการออกบัตร
สงเสริม เชน หนังสือสัญญาการจดทะเบียนบริษัท หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย เปนตน ภายใน 6 เดือนหรือ 90 วัน
นับแตวันตอบรับมติใหมีการสงเสริมและหากจัดเตรียมเอกสารไมเสร็จ ภายในกําหนดเวลาก็สามารถขยายเวลาสง
เอกสารได

07 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

สารบัญ
ทะเบียนสถิติทางการ
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสราง และพลังงาน
7.การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
งาน/โครงการ
สถิติทางการ (Official Statistics)
1 ขอมูลผูประกอบการ
01 จํานวนโรงงานที่ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมจําแนกตามที่ตั้ง ประเภทอุตสาหกรรม
จํานวนหุน และสัญชาติของผูถือหุน

หนา

1

1

Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
01 จํานวนโรงงานที่ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมจําแนกตามที่ตั้ง ประเภทอุตสาหกรรม จํานวนหุน และสัญชาติของผูถือหุน
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
01 ขอมูลผูประกอบการ
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
4. การจัดจําแนกขอมูล :
5. การจัดทําขอมูล

ที่ต้งั ประเภทอุตสาหกรรม จํานวนหุน และสัญชาติของผูถือหุน

5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

รวบรวมจากทะเบียน รวบรวมจากคําขอ
5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทุกป
5.3 ความถี่ในการประมวลผล :

ทุกป

6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

เอกสาร/ภายในหนวยงาน

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุกป
7. ความครอบคลุมของประชากร : นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ
8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา
ชื่อ : นายเสริมศักดิ์ สินธุเสก
ตําแหนง : ผอ.ฝทส.
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุม/ฝาย : โทรศัพท : 0 2253 0561 ตอ 1176
โทรสาร : 0 2651 6538
E-mail address : sermsak.s@ieat.go.th
9. หนวยงาน
กระทรวง : อุตสาหกรรม
กรม/ หนวยงาน : การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
10. คํานิยามที่สําคัญ :
-

08 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

สารบัญ
ทะเบียนสถิติทางการ
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสราง และพลังงาน
8.สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
งาน/โครงการ
สถิติทางการ (Official Statistics)
1 ทะเบียนสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
01 จํานวนสถานประกอบการที่เปนสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

หนา

1

1

Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
1. ชื่อสถิติทางการ :
01 จํานวนสถานประกอบการที่เปนสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
01 ทะเบียนสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
4. การจัดจําแนกขอมูล :
อุตสาหกรรม พื้นที่ (จังหวัด)
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

รวบรวมจากทะเบียน
5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทุกป
5.3 ความถี่ในการประมวลผล :

ทุกป

6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

เว็บไซต

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุกป
7. ความครอบคลุมของประชากร : เฉพาะสมาชิกสภาอุตสาหกรรม 7,000 บริษัท
8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา
ชื่อ : ภูวดล สุวรรณธารา, ภูวนารถ อินทรชู
ตําแหนง : สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุม/ฝาย : โทรศัพท : 02-345-1072
โทรสาร : E-mail address : phuwadons@off.fti.or.th, poowanarti@off.fti.or.th
9. หนวยงาน
กระทรวง : อุตสาหกรรม
กรม/ หนวยงาน : การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
10. คํานิยามที่สําคัญ :
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม เปนบริษัทที่สมัครเขาเปนสมาชิกตามพรบ. สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

09 สถาบันอาหาร

สารบัญ
ทะเบียนสถิติทางการ
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสราง และพลังงาน
9.สถาบันอาหาร
งาน/โครงการ
สถิติทางการ (Official Statistics)
1 สถานการณอาหารไทย
01 สถิติการนําเขา สงออกสินคาอาหารของไทย

หนา

1

Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
01 สถิติการนําเขา สงออกสินคาอาหารของไทย
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
01 สถานการณอาหารไทย
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
4. การจัดจําแนกขอมูล :
5. การจัดทําขอมูล

-

5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

รวบรวมจากรายงานภายในหนวยงาน และหนวยงานอื่น
5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทุกเดือน
5.3 ความถี่ในการประมวลผล :

ทุกเดือน

6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

เอกสารสิ่งพิมพ, Web-Site www.nfi.or.th/infocenter/, On-line database

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุกเดือน
7. ความครอบคลุมของประชากร : ตาม Harmonization 01- 08
8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา
ชื่อ : นายธนพัฒน เรืองจักรเพชร
ตําแหนง : รองผูอํานวยการฝายบริการขอมูลและสารสนเทศ
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : ฝายบริการขอมูลและสารสนเทศ
กลุม/ฝาย : โทรศัพท : 02-556-8088
โทรสาร : 02-886-8102
E-mail address : tanapat@nfi.or.th
9. หนวยงาน
กระทรวง : อุตสาหกรรม
กรม/ หนวยงาน : สถาบันอาหาร
10. คํานิยามที่สําคัญ :
-

10 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

สารบัญ
ทะเบียนสถิติทางการ
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสราง และพลังงาน
10.สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
งาน/โครงการ
สถิติทางการ (Official Statistics)
1 การผลิตและการบริโภคสิ่งทอในประเทศ
01 การนําเขา สงออกสินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหม

หนา

1

1

Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
01 มูลคาการสงออกสินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหม
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
01 การผลิตและการบริโภคสิ่งทอในประเทศ
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
การสงออกสินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหม
4. การจัดจําแนกขอมูล :
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

รวบรวมจากรายงานภายในหนวยงาน หนวยงานอื่น รวบรวมจากทะเบียน
5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทุกป
5.3 ความถี่ในการประมวลผล :

ทุกป

6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

CD-ROM/Diskette, Web-Site www.thaitextile.org

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุกป
7. ความครอบคลุมของประชากร : ทั่วประเทศ
8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา
ชื่อ : น.ส.ทรรศนีย รักทวม
ตําแหนง : เจาหนาที่ศูนยขอมูลสิ่งทอ
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : ศูนยขอมูลสิ่งทอ
กลุม/ฝาย : โทรศัพท : 02-713-5492-9
โทรสาร : 02-712-4532
E-mail address : tassanee@thaitextilr.org
9. หนวยงาน
กระทรวง : อุตสาหกรรม
กรม/ หนวยงาน : สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
10. คํานิยามที่สําคัญ :
-

11 สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

สารบัญ
ทะเบียนสถิติทางการ
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสราง และพลังงาน
11.สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
งาน/โครงการ
สถิติทางการ (Official Statistics)
1 ผูประกอบการในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
01 จํานวนผูประกอบการในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
02 มูลคาการนําเขา และสงออกผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

หนา

1
2

1

Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
01 ผูประกอบการในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
01 ผูประกอบการในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
จํานวนผูประกอบการในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีขอมูล ชื่อสถานประกอบการ
ที่อยู หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร e-mail ผลิตภัณฑที่ผลิต สัดสวนการลงทุน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไดรับ
4. การจัดจําแนกขอมูล :
รายผลิตภัณฑ
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

รวบรวมจากผูประกอบการ รายงานภายในหนวยงาน และหนวยงานอื่น
5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทุกป
5.3 ความถี่ในการประมวลผล :

ทุกเดือน รายไตรมาส ทุกป

6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

เอกสารสิ่งพิมพ, Web-Site www.thaieei.com, On-line database, email

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : รายเดือน รายไตรมาส และรายป
7. ความครอบคลุมของประชากร : ทั่วประเทศ
8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา
ชื่อ : ดร.จิรพัฒน โพธิ์พวง
ตําแหนง : ผูอํานวยการฝายสารสนเทศและวิชาการ
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : ฝายสารสนเทศและวิชาการ
กลุม/ฝาย :
โทรศัพท :
โทรสาร :
E-mail address :

แผนกสารสนเทศ
02-280-7272 ตอ 502
02-280-7273
chirapat@thaieei.com

9. หนวยงาน
กระทรวง : อุตสาหกรรม
กรม/ หนวยงาน : สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
10. คํานิยามที่สําคัญ :
-อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส หมายถึง ผลิตภัณฑ ชิ้นสวน สวนประกอบ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับ
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในครัวเรือนและในสํานักงาน
-ผูประกอบการในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส หมายถึง ผูผลิตและผูจําหนายผลิตภัณฑ ชิ้นสวน สวนประกอบ และ
ผูประกอบการซอม เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในครัวเรือนและในสํานักงาน
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Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
02 มูลคาการนําเขา และสงออกผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
01 มูลคาการคาของอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
ปริมาณและมูลคาการนําเขาและการจําหนายในประเทศและตางประเทศของผลิตภัณฑ
สวนประกอบ และชิ้นสวน ในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
4. การจัดจําแนกขอมูล :
รายผลิตภัณฑ
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

รวบรวมจากผูประกอบการ รายงานภายในหนวยงาน และหนวยงานอื่น
5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทุกเดือน รายไตรมาส ทุกป
5.3 ความถี่ในการประมวลผล :

ทุกเดือน รายไตรมาส ทุกป

6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

เอกสารสิ่งพิมพ, Web-Site www.thaieei.com, On-line database, email

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : รายเดือน รายไตรมาส และรายป
7. ความครอบคลุมของประชากร : ทั่วประเทศ
8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา
ชื่อ : ดร.จิรพัฒน โพธิ์พวง
ตําแหนง : ผูอํานวยการฝายสารสนเทศและวิชาการ
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : ฝายสารสนเทศและวิชาการ
กลุม/ฝาย :
โทรศัพท :
โทรสาร :
E-mail address :

แผนกสารสนเทศ
02-280-7272 ตอ 502
02-280-7273
chirapat@thaieei.com

9. หนวยงาน
กระทรวง : อุตสาหกรรม
กรม/ หนวยงาน : สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
10. คํานิยามที่สําคัญ :
-อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส หมายถึง ผลิตภัณฑ สวนประกอบ และชิ้นสวน
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในครัวเรือนและในสํานักงาน

12 สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย

สารบัญ
ทะเบียนสถิติทางการ
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสราง และพลังงาน
12.สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย
งาน/โครงการ
สถิติทางการ (Official Statistics)
1 การนําเขา-สงออกเหล็กและเหล็กกลา
01 สถิติการนําเขา-สงออกเหล็กและเหล็กกลา (รายเดือน)
02 การบริโภคเหล็ก (รายป)
03 จํานวนผูประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา

หนา

1
2
3

1

Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
01 สถิติการนําเขา-สงออกเหล็กและเหล็กกลา (รายเดือน)
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
01 การนําเขา-สงออกเหล็กและเหล็กกลา
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
4. การจัดจําแนกขอมูล :
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

สํารวจ รวบรวมจากรายงานหนวยงานอื่น
5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทุกเดือน ทุกป
5.3 ความถี่ในการประมวลผล :

ทุกเดือน ทุกป

6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

Web-Site www.isit.or.th

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : รายเดือน และรายป
7. ความครอบคลุมของประชากร : ทั่วประเทศ
8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา
ชื่อ : นายจิรพล ยิ่งสิทธิสวัสดิ์
ตําแหนง : รักษาการหัวหนาแผนกสารสนเทศกลาง
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : สารสนเทศและวิชาการ
กลุม/ฝาย : โทรศัพท : 02 713 6290-2
โทรสาร : 02 713 6293
E-mail address : jirapon@isit.or.th
9. หนวยงาน
กระทรวง : อุตสาหกรรม
กรม/ หนวยงาน : สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย
10. คํานิยามที่สําคัญ :
-
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Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
02 การบริโภคเหล็ก (รายป)
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
01 การนําเขา-สงออกเหล็กและเหล็กกลา
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
4. การจัดจําแนกขอมูล :
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

สํารวจ รวบรวมจากรายงานหนวยงานอื่น
5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทุกเดือน ทุกป
5.3 ความถี่ในการประมวลผล :
6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

Web-Site www.isit.or.th

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : รายป
7. ความครอบคลุมของประชากร :
8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา
ชื่อ : นายจิรพล ยิ่งสิทธิสวัสดิ์
ตําแหนง : รักษาการหัวหนาแผนกสารสนเทศกลาง
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : สารสนเทศและวิชาการ
กลุม/ฝาย : โทรศัพท : 02 713 6290-2
โทรสาร : 02 713 6293
E-mail address : jirapon@isit.or.th
9. หนวยงาน
กระทรวง : อุตสาหกรรม
กรม/ หนวยงาน : สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย
10. คํานิยามที่สําคัญ :
-
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Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
02 จํานวนผูประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
01 การนําเขา-สงออกเหล็กและเหล็กกลา
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
4. การจัดจําแนกขอมูล :
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

สํารวจ รวบรวมจากรายงานหนวยงานอื่น
5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทุกเดือน ทุกป
5.3 ความถี่ในการประมวลผล :
6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

Web-Site www.isit.or.th

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : รายป
7. ความครอบคลุมของประชากร :
8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา
ชื่อ : นายจิรพล ยิ่งสิทธิสวัสดิ์
ตําแหนง : รักษาการหัวหนาแผนกสารสนเทศกลาง
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : สารสนเทศและวิชาการ
กลุม/ฝาย : โทรศัพท : 02 713 6290-2
โทรสาร : 02 713 6293
E-mail address : jirapon@isit.or.th
9. หนวยงาน
กระทรวง : อุตสาหกรรม
กรม/ หนวยงาน : สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย
10. คํานิยามที่สําคัญ :
-

13 กรมโยธาธิการและผังเมือง

สารบัญ
ทะเบียนสถิติทางการ
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสราง และพลังงาน
13.กรมโยธาธิการและผังเมือง
งาน/โครงการ
สถิติทางการ (Official Statistics)
1 แผนที่ฐานขอมูลชั้นตาง ๆ
01 ขอมูลผังเมืองรวม (GIS)
02 ขอมูลอาคารที่ตองตรวจสอบ (GIS)
2 แผนที่ฐานขอมูลชั้นตาง ๆ ในเขตผังเมืองรวม
01 ขอมูลโครงการเขื่อนปองกันตลิ่งทั่วประเทศ (GIS)
3 ทะเบียนผูไดรับอนุมัติใหเปนผูรับจางงานกอสรางกับกรมโยธาธิการและผังเมือง

หนา

1
2
3

01 ขอมูลบริษัท / หางฯ ที่ไดรับอนุมัติใหจดทะเบียน
4 ทะเบียนผูผานการสอบเปนผูตรวจสอบอาคารซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองออกให

4

01 ขอมูลจํานวนผูขึ้นทะเบียนตรวจสอบอาคาร
5 ทะเบียนใบอนุญาตโรงมหรสพในเขตกรุงเทพมหานคร
01 ขอมูลทะเบียนผูประกอบกิจการโรงมหรสพในเขต กทม.

5
6
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Official Statistics Profile
1. ชื่อสถิติทางการ :
01 ขอมูลผังเมืองรวม (GIS)
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
01 แผนที่ฐานขอมูลชั้นตาง ๆ
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :

4. การจัดจําแนกขอมูล :
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

เปนแผนที่ซึ่งแสดงขอมูลสถานที่ต้งั ขอบเขตจังหวัด อําเภอ เขตผังเมืองรวมทั่วประเทศ
แหลงน้ํา การใชประโยชนอาคาร สวนรายละเอียดของขอมูล เชน พื้นที่ผังเมืองรวม
จํานวนตําบลในเขตผัง จํานวนอาคาร จํานวนประชากรในเขตผังเมืองรวม ฯลฯ
จะไมเผยแพร หากหนวยงานราชการ หรือเอกชนตองการนําขอมูลไปใชประโยชน
จะตองติดตอขอ หรือ ซื้อไฟลขอมูลดิจิตอลจากกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยตรง
จําแนกเปนชั้นขอมูล 21 ชั้นขอมูล
รวบรวมจากรายงานภายในหนวยงาน , หนวยงานอื่น ๆ และจากบริษัทที่ปรึกษา

5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : เมื่อบริษัทที่ปรึกษาสงมอบงานแตละโครงการ
5.3 ความถี่ในการประมวลผล :
6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

web site www.dpt.go.th , ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร GIS

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุกป
7. ความครอบคลุมของประชากร : ทั่วประเทศ (ยกเวน กทม.)
8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา
ชื่อ : ตําแหนง : สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุม/ฝาย : โทรศัพท : 02-2018076
โทรสาร : 02-2459966
E-mail address : 9. หนวยงาน
กระทรวง : มหาดไทย
กรม/ หนวยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
10. คํานิยามที่สําคัญ :
ชั้นขอมูล 21 ชั้นขอมูล ประกอบดวย
ชั้นขอมูลในเขตผังเมืองรวม (1 : 4,000)
1. สถาบันศาสนา
2. สถานศึกษา

3. สถานพยาบาล
4. สถานที่ราชการ
5. ถนน
6. ทางรถไฟ
7. การใชประโยชนอาคาร
8. แหลงน้ํา
9. การใชประโยชนที่ดินปจจุบัน
10. การใชประโยชนที่ดินอนาคต
11. มาตราสวน (Scalebar)
12. เสนกริด 2 k
13. เสนกริด 50 k
14. ขอบเขตผังมืองรวม
ชั้นขอมูล 1 : 50,000
15. ขอบเขตอําเภอ
16. ขอบเขตจังหวีด
17. ประเทศเพื่อนบาน
18. ถนน
19. ทางรถไฟ
20. กลุมอาคาร
21. แหลงน้ํา
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Official Statistics Profile
1. ชื่อสถิติทางการ :
02 ขอมูลอาคารที่ตองตรวจสอบ (GIS)
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
01 แผนที่ฐานขอมูลชั้นตาง ๆ
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
4. การจัดจําแนกขอมูล :

เปนฐานขอมูลแผนที่ ใหสืบคนตามลักษณะของอาคารที่ตองการ โดยแสดงชื่ออาคาร
ทุกหลังในขอบเขตที่ระบุ ไมไดสรุปจํานวนทั้งหมดไว แตสามารถนําไปประมวลผลตอได
แสดงชั้นขอมูลอาคารที่ตองตรวจสอบ 9 ชั้นขอมูล ไดแกช้นั ขอมูล
อาคารสูงตั้งแต 23 เมตรขึ้นไป , อาคารขนาดใหญพิเศษพื้นที่ตั้งแต 10,000 ตารางเมตร
ขึ้นไป , อาคารชุมนุมคนพื้นที่ตั้งแต 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนตั้งแต 500 คน
ขึ้นไป , โรงมหรสพ , โรงแรมที่มีหองพัก 80 หองขึ้นไป , สถานบริการตามกฎหมายที่มีพ้นื ที่
ตั้งแต 200 ตารางเมตรขึ้นไป , อาคารชุดตามกฎหมายที่มีพ้นื ที่ตั้งแต 2,000 ตร.ม. ขึ้นไป ,
อาคารโรงงานตามกฎหมายที่มีความสูงมากกวา 1 ชั้น และพื้นที่ใชสอย 5,000 ตร.ม.
ขึ้นไป , ปายที่มีความสูง 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพ้นื ที่ 50 ตารางเมตร ขึ้นไป
และชั้นขอมูลพื้นฐานอีก 9 ชั้นขอมูล เชน ขอบเขตจังหวัด ถนน แหลงน้ํา สถานที่สําคัญ

5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

รวบรวมจากรายงานภายในหนวยงาน , หนวยงานอื่น ๆ และจากบริษัทที่ปรึกษา

5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : เมื่อบริษัทที่ปรึกษาสงมอบงานแตละโครงการ
5.3 ความถี่ในการประมวลผล :
6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

web site www.dpt.go.th (Intranet)

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล :
7. ความครอบคลุมของประชากร :
8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา
ชื่อ :
ตําแหนง :
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
กลุม/ฝาย :
โทรศัพท : 02-2994350-1
โทรสาร : 02-2994366
E-mail address :
9. หนวยงาน
กระทรวง : มหาดไทย
กรม/ หนวยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
10. คํานิยามที่สําคัญ :
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Official Statistics Profile
1. ชื่อสถิติทางการ :
01 ขอมูลโครงการเขื่อนปองกันตลิ่งทั่วประเทศ (GIS)
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
02 แผนที่ฐานขอมูลชั้นตาง ๆ ในเขตผังเมืองรวม
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
เปนขอมูลแผนที่ ซี่งมีรายละเอียดของขอมูลโครงการเขื่อนทั่วประเทศ และมีการประมวล
ผล โดยสรุปยอดรวมของโครงการทุกอําเภอ ทุกจังหวัด และยอดรวมทั่วประเทศ
4. การจัดจําแนกขอมูล :
ชั้นขอมูลแสดงตําแหนงที่ตั้งของเขื่อน เสนแนวเขื่อน พื้นที่โครงการ เสนแนวพื้นที่
เสี่ยง รวมทั้งรายละเอียดขอมูล เชน ชื่อโครงการ ปงบประมาณที่ดําเนินการ
สถานที่ตั้ง จังหวัด อําเภอ ความยาวของเขื่อน งบประมาณคากอสราง ชื่อผูรับเหมา
ชื่อผูควบคุมงาน สถานะของโครงการ และประเภทของแหลงน้ํา ฯ
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

รวบรวมจากรายงานภายในหนวยงาน , หนวยงานอื่น ๆ และจากบริษัทที่ปรึกษา

5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : เมื่อบริษัทที่ปรึกษาสงมอบงานแตละโครงการ
5.3 ความถี่ในการประมวลผล :
6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

web site www.dpt.go.th ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล :
7. ความครอบคลุมของประชากร :
8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา
ชื่อ : นายจาตุรนต โรจนหิรัญ
ตําแหนง : วิศวกรโยธา 8 วช
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
กลุม/ฝาย : กลุมงานพัฒนาพื้นที่ตลิ่งและชายฝง
โทรศัพท : 02-2994690
โทรสาร : 02-2994691
E-mail address :
9. หนวยงาน
กระทรวง : มหาดไทย
กรม/ หนวยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
10. คํานิยามที่สําคัญ :
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Official Statistics Profile
1. ชื่อสถิติทางการ :
01 ขอมูลบริษัท / หางฯ ที่ไดรับอนุมัติใหจดทะเบียน
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
03 ทะเบียนผูไดรับอนุมัติใหเปนผูรับจางงานกอสรางกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
ขอมูลเปน Data Base ไมมีการประมวลผล แตสามารถนําไปสรุปหาจํานวนทั้งหมดของ
บริษัท / หางราน ที่ไดรับอนุมัติใหเปนผูรับจางงานกอสรางกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
4. การจัดจําแนกขอมูล :
แยกงานออกเปน 4 ประเภท ไดแก งานอาคาร งานเขื่อน งานทางระบายน้ํา งานระบบ
น้ําเสีย สวนรายละเอียดของขอมูลจะเปนรายชื่อบริษัท / หางราน ที่ไดรับอนุมัติ
ใหจดทะเบียน เลื่อนประเภท หรือลดประเภทเปนผูรับจางงานกอสรางกับกรมโยธาธิการ
และผังเมือง
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

รวบรวมจากทะเบียนผูไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ

5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทุกเดือน
5.3 ความถี่ในการประมวลผล :
6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

web site www.dpt.go.th

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล :
7. ความครอบคลุมของประชากร :
8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา
ชื่อ : ร.ต.หญิงจวงพร พรมสูตร
ตําแหนง : เจาพนักงานธุรการ
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : กองคลัง
กลุม/ฝาย :
โทรศัพท : 02-2994275
โทรสาร : 02-2782708
E-mail address :
9. หนวยงาน
กระทรวง : มหาดไทย
กรม/ หนวยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
10. คํานิยามที่สําคัญ :
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Official Statistics Profile
1. ชื่อสถิติทางการ :
01 ขอมูลจํานวนผูขึ้นทะเบียนตรวจสอบอาคาร
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
04 ทะเบียนผูผานการสอบเปนผูตรวจสอบอาคารซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองออกให
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
ขอมูลเปน Data Base ไมมีการประมวลผล แตสามารถนําไปสรุปหายอดรวมของ
จํานวนผูตรวจสอบอาคารที่มาขอขึ้นทะเบียนกับกรมฯ ในแตละปได
4. การจัดจําแนกขอมูล :
รายชื่อผูตรวจสอบอาคารที่มาขึ้นทะเบียนกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
สถานที่ติดตอ เบอรโทรศัพท วันที่ออกบัตร วันที่บัตรหมดอายุ
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

รวบรวมจากทะเบียนผูมาขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคาร

5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทุกสัปดาห
5.3 ความถี่ในการประมวลผล :
6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

web site www.dpt.go.th

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล :
7. ความครอบคลุมของประชากร :
8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา
ชื่อ : น.ส. นารีนุช กลั่นแกว
ตําแหนง : นิติกร 7
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
กลุม/ฝาย :
โทรศัพท : 02-2994362
โทรสาร : 02-2994366
E-mail address :
9. หนวยงาน
กระทรวง : มหาดไทย
กรม/ หนวยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
10. คํานิยามที่สําคัญ :
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Official Statistics Profile
1. ชื่อสถิติทางการ :
01 ขอมูลทะเบียนผูประกอบกิจการโรงมหรสพในเขต กทม.
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
05 ทะเบียนใบอนุญาตโรงมหรสพในเขตกรุงเทพมหานคร
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
ขอมูลเปน Data Base ไมมีการประมวลผล แตสามารถนําไปสรุปหายอดรวมได
เชน ยอดรวมของโรงมหรสพทั้งหมดที่มีในเขต กทม. ยอดรวมโรงมหรสพในแตละอาคาร
จํานวนที่นั่งในแตละโรงมหรสพ จํานวนที่นั่งรวมทุกโรงมหรสพในแตละอาคาร
4. การจัดจําแนกขอมูล :
ชื่ออาคารที่ต้งั โรงมหรสพ ชื่อโรงมหรสพ ชื่อเจาของโรงมหรสพ ปที่ออกใบอนุญาต
จํานวนที่นั่งภายในโรงมหรสพ
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

รวบรวมจากทะเบียนผูมาขอใบอนุญาตประกอบกิจกรรมโรงมหรสพ

5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทุกป
5.3 ความถี่ในการประมวลผล :
6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

web site www.dpt.go.th (Intranet)

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล :
7. ความครอบคลุมของประชากร :
8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา
ชื่อ : นายเกียรติชัย ลิ้มทองคํา
ตําแหนง : วิศวกรโยธา 8
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
กลุม/ฝาย :
โทรศัพท : 02-2994355-6
โทรสาร : 02-2994366
E-mail address :
9. หนวยงาน
กระทรวง : มหาดไทย
กรม/ หนวยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
10. คํานิยามที่สําคัญ :

15 สํานักงานสถิติแหงชาติ

สารบัญ
ทะเบียนสถิติทางการ สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสราง และพลังงาน
15.สํานักงานสถิติแหงชาติ
งาน/โครงการ
สถิติทางการ (Official Statistics)
1 โครงการสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 (ขอมูลพื้นฐาน)
01 สัดสวนการรวมลงทุนหรือถือหุนของตางประเทศในสถานประกอบการจากการสํามะโนอุตสาหกรรม
02 ประเทศที่รวมลงทุนหรือถือหุนในสถานประกอบการจากการสํามะโนอุตสาหกรรม
03 จํานวนลูกจางในสถานประกอบการจากการสํามะโนอุตสาหกรรม
04 จํานวนคนทํางานในสถานประกอบการจากการสํามะโนอุตสาหกรรม
05 รูปแบบการจัดตั้งของสถานประกอบการตามกฎหมายจากการสํามะโนอุตสาหกรรม
06 รูปแบบการจัดตั้งของสถานประกอบการทางเศรษฐกิจจากการสํามะโนอุตสาหกรรม
โครงการสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 (ขอมูลรายละเอียด)
07 สินทรัพยถาวรของสถานประกอบการจากการสํามะโนอุตสาหกรรม
08 มูลคาเพิ่มของผลผลิตอุตสาหกรรมจากการสํามะโนอุตสาหกรรม
09 คาใชจายของสถานประกอบการจากการสํามะโนอุตสาหกรรม
10 รายรับของสถานประกอบการจากการสํามะโนอุตสาหกรรม
11 คาตอบแทนแรงงานในสถานประกอบการจากการสํามะโนอุตสาหกรรม
2 โครงการสํารวจการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก พ.ศ. 2547
01 ขอมูลพื้นฐานของการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก
02 ผูประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก
03 คนทํางานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
04 คาตอบแทนแรงงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
05 คาใชจายในการประกอบกิจการขนาดเล็ก
06 รายรับจากผลผลิตอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก
07 การใชประโยชนจากผลผลิตอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก
08 สินทรัพยถาวรของอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก
09 ภาวะหนี้สินของกิจการการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก
3 โครงการสํารวจอุตสาหกรรมกอสราง
01 คาตอบแทนแรงงานของลูกจางในสถานประกอบการกอสราง
02 มูลคาการกอสรางหรือรายรับของการดําเนินกิจการกอสราง
03 คาใชจายในการดําเนินกิจการกอสราง
04 มูลคาสินทรัพยถาวรของสถานประกอบการกอสราง
4 สํารวจการใชพลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2549
01 คาใชจายดานพลังงานของครัวเรือน
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Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
01 สัดสวนการรวมลงทุนหรือถือหุนของตางประเทศในสถานประกอบการจากการสํามะโนอุตสาหกรรม
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
01 โครงการสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 (ขอมูลพื้นฐาน)
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
4. การจัดจําแนกขอมูล :
- กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
- ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

สัมภาษณโดยตรง

5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล : ทุก 10 ป
5.3 ความถี่ในการประมวลผล :

ทุก 10 ป

6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

ทางเว็บไซต รายงานฯ และ CD-Rom

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล :

ทุก 10 ป

7. ความครอบคลุมของประชากร :

จังหวัด ภาค และทั่วประเทศ

8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
ชื่อ : นางสาวสกุลกานต ขันแข็ง
ตําแหนง : นักวิชาการสถิติ 7ว
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : สํานักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 1
กลุม/ฝาย : กลุมสถิติสถานประกอบการ 2
โทรศัพท : 0-2281-0333 ตอ 1211
โทรสาร : 0-2281-8617
E-mail address : ebusines@nso.go.th
9. หนวยงาน :
กระทรวง : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรม/ หนวยงาน : สํานักงานสถิติแหงชาติ
10. คํานิยามที่สําคัญ :

2

Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
02 ประเทศที่รวมลงทุนหรือถือหุนในสถานประกอบการจากการสํามะโนอุตสาหกรรม
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
01 โครงการสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 (ขอมูลพื้นฐาน)
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
4. การจัดจําแนกขอมูล :
- กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
- ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

สัมภาษณโดยตรง โดยเจาหนาที่จากสํานักงานสถิติแหงชาติ

5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล : ทุก 10 ป
5.3 ความถี่ในการประมวลผล :

ทุก 10 ป

6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

ทางเว็บไซต รายงานฯ และ CD-Rom

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล :

ทุก 10 ป

7. ความครอบคลุมของประชากร :

จังหวัด ภาค และทั่วประเทศ

8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
ชื่อ : นางสาวสกุลกานต ขันแข็ง
ตําแหนง : นักวิชาการสถิติ 7ว
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : สํานักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 1
กลุม/ฝาย : กลุมสถิติสถานประกอบการ 2
โทรศัพท : 0-2281-0333 ตอ 1211
โทรสาร : 0-2281-8617
E-mail address : ebusines@nso.go.th
9. หนวยงาน :
กระทรวง : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรม/ หนวยงาน : สํานักงานสถิติแหงชาติ
10. คํานิยามที่สําคัญ :
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Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
03 จํานวนลูกจางในสถานประกอบการจากการสํามะโนอุตสาหกรรม
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
01 โครงการสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 (ขอมูลพื้นฐาน)
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
จํานวนลูกจางทั้งหมดที่ทํางานในสถานประกอบการและไดรับเงินเดือน
4. การจัดจําแนกขอมูล :
- กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
- ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

สัมภาษณโดยตรง โดยเจาหนาที่จากสํานักงานสถิติแหงชาติ

5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล : ทุก 10 ป
5.3 ความถี่ในการประมวลผล :

ทุก 10 ป

6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

ทางเว็บไซต รายงานฯ และ CD-Rom

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล :

ทุก 10 ป

7. ความครอบคลุมของประชากร :

จังหวัด ภาค และทั่วประเทศ

8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
ชื่อ : นางสาวสกุลกานต ขันแข็ง
ตําแหนง : นักวิชาการสถิติ 7ว
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : สํานักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 1
กลุม/ฝาย : กลุมสถิติสถานประกอบการ 2
โทรศัพท : 0-2281-0333 ตอ 1211
โทรสาร : 0-2281-8617
E-mail address : ebusines@nso.go.th
9. หนวยงาน :
กระทรวง : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรม/ หนวยงาน : สํานักงานสถิติแหงชาติ
10. คํานิยามที่สําคัญ :
ลูกจาง ประกอบดวย
- ลูกจางในกรรมวิธีการผลิต หมายถึง ลูกจางทั้งหมดที่ทํางานเกี่ยวของโดยตรงกับการผลิตในขั้นตอนตาง ๆ หรือกิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับการผลิต โดยไดรับคาจาง เงินเดือน เชน คนงานทอผา คนงานประกอบชิ้นสวน รวมทั้งพนักงานสงของหรือ
สงเอกสารของโรงงาน พนักงานคลังสินคา พนักงานบรรจุหีบหอ ชางซอมเครื่องจักร พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
และยามโรงงาน
- ลูกจางอื่น ๆ หมายถึง ลูกจางทั้งหมดนอกเหนือจากลูกจางในกรรมวิธีการผลิต รวมถึงผูปฏิบัติงานนักบริหาร

4
และกรรมการบริหารที่ไดรับคาจาง เงินเดือน ผูปฏิบัติงานในหองทดลองและนักวิจัย พนักงานพิมพดีด พนักงานบัญชี
และพนักงานขาย เปนตน
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Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
04 จํานวนคนทํางานในสถานประกอบการจากการสํามะโนอุตสาหกรรม
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
01 โครงการสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 (ขอมูลพื้นฐาน)
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
จํานวนคนทํางานในสถานประกอบการทั้งที่ได/ไมไดรับเงินเดือน ที่มีอยูตามปกติ
4. การจัดจําแนกขอมูล :
- กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
- ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

สัมภาษณโดยตรง โดยเจาหนาที่จากสํานักงานสถิติแหงชาติ

5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล : ทุก 10 ป
5.3 ความถี่ในการประมวลผล :
ทุก 10 ป
6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

ทางเว็บไซต รายงานฯ และ CD-Rom

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล :

ทุก 10 ป

7. ความครอบคลุมของประชากร :

จังหวัด ภาค และทั่วประเทศ

8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
ชื่อ : นางสาวสกุลกานต ขันแข็ง
ตําแหนง : นักวิชาการสถิติ 7ว
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : สํานักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 1
กลุม/ฝาย : กลุมสถิติสถานประกอบการ 2
โทรศัพท : 0-2281-0333 ตอ 1211
โทรสาร : 0-2281-8617
E-mail address : ebusines@nso.go.th
9. หนวยงาน :
กระทรวง : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรม/ หนวยงาน : สํานักงานสถิติแหงชาติ
10. คํานิยามที่สําคัญ :
คนทํางาน ประกอบดวย
- คนทํางานโดยไมไดรับคาจาง เงินเดือน หมายถึง เจาของกิจการ หรือหุนสวนที่ทํางานใหสถานประกอบการโดยไมไดรับคา
จาง เงินเดือน และผูที่อาศัยอยูในครัวเรือนของเจาของกิจการ หรือหุนสวนหรือบุคคลอื่นที่ทํางานใหกับสถานประกอบการ
- ลูกจางในกรรมวิธีการผลิต หมายถึง ลูกจางทั้งหมดที่ทํางานเกี่ยวของโดยตรงกับการผลิตในขั้นตอนตาง ๆ หรือกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการผลิต โดยไดรับคาจาง เงินเดือน เชน คนงานทอผา คนงานประกอบชิ้นสวน รวมทั้งพนักงานสงของหรือสง
เอกสารของโรงงาน พนักงานคลังสินคาพนักงานบรรจุหีบหอชางซอมเครื่องจักร พนักงานตรวจสอบคุณภาพและยามโรงงาน

6
- ลูกจางอื่น ๆ หมายถึง ลูกจางทั้งหมดนอกเหนือจากลูกจางในกรรมวิธีการผลิต รวมถึงผูปฏิบัติงานนักบริหาร นักวิชาการ
และกรรมการบริหารที่ไดรับคาจาง เงินเดือน ผูปฏิบัติงานในหองทดลองและนักวิจัย พนักงานพิมพดีด พนักงานบัญชี
และพนักงานขาย เปนตน
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Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
05 รูปแบบการจัดตั้งของสถานประกอบการตามกฎหมายจากการสํามะโนอุตสาหกรรม
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
01 โครงการสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 (ขอมูลพื้นฐาน)
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป : ลักษณะการดําเนินกิจการของสถานประกอบการ
4. การจัดจําแนกขอมูล :
- กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
- ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

สัมภาษณโดยตรง โดยเจาหนาที่จากสํานักงานสถิติแหงชาติ

5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล ทุก 10 ป
5.3 ความถี่ในการประมวลผล :
ทุก 10 ป
6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

ทางเว็บไซต รายงานฯ และ CD-Rom

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล :

ทุก 10 ป

7. ความครอบคลุมของประชากร :

จังหวัด ภาค และทั่วประเทศ

8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
ชื่อ : นางสาวสกุลกานต ขันแข็ง
ตําแหนง : นักวิชาการสถิติ 7ว
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : สํานักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 1
กลุม/ฝาย : กลุมสถิติสถานประกอบการ 2
โทรศัพท : 0-2281-0333 ตอ 1211
โทรสาร : 0-2281-8617
E-mail address : ebusines@nso.go.th
9. หนวยงาน :
กระทรวง : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรม/ หนวยงาน : สํานักงานสถิติแหงชาติ
10. คํานิยามที่สําคัญ :
รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย ไดแก
1. สวนบุคคล หมายถึง สถานประกอบการที่มีเจาของเปนบุคคลธรรมดาคนเดียวหรือหลายคนรวมกัน และใหหมายรวมถึง
2. หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หมายถึง สถานประกอบการที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป
รวมทุนกันเพื่อประกอบกิจการและรับผิดชอบรวมกัน โดยจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย
3. บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน)
- บริษัทจํากัด หมายถึง สถานประกอบการที่จัดตั้งขึ้นโดยผูริเริ่มคณะหนึ่ง และไดจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย โดยมีผู
เริ่มดําเนินการอยางนอย 7 คน ขึ้นไป
-บริษัทจํากัด (มหาชน) หมายถึง สถานประกอบการที่จัดตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท การควบบริษัทหรือการแป
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สภาพบริษัท และวัตถุประสงคที่จะขายหุนตอประชาชน โดยมีผูริเริ่มดําเนินการตั้งแต 15 คนขึ้นไป
4. สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หมายถึง สถานประกอบการที่รัฐบาลเปนเจาของหรือมีทุนอยูดวยไมนอยกวารอยละ 50 ของทุน
ทั้งหมด รวมถึงสถานประกอบการที่ดําเนินการโดยรัฐบาลดวย
5. สหกรณ หมายถึง สถานประกอบการที่จัดตั้งขึ้นในรูปของสหกรณ โดยจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายวาดวยสหกรณ
โดยมีผูกอตั้งไมนอยกวา 10 คน
6. อื่น ๆ หมายถึง สถานประกอบการที่จัดตั้งในรูปแบบอื่น ๆ นอกจากที่กลาวขางตน เชน มูลนิธิ สโมสร สมาคม กลุมแมบาน
ชมรมตาง ๆ รานคาสาธิต เปนตน
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Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
06 รูปแบบการจัดตั้งของสถานประกอบการทางเศรษฐกิจจากการสํามะโนอุตสาหกรรม
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
01 โครงการสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 (ขอมูลพื้นฐาน)
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป : ลักษณะการดําเนินกิจการของสถานประกอบการ
4. การจัดจําแนกขอมูล :
- กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
- ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

สัมภาษณโดยตรง โดยเจาหนาที่จากสํานักงานสถิติแหงชาติ

5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล : ทุก 10 ป
5.3 ความถี่ในการประมวลผล :

ทุก 10 ป

6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

ทางเว็บไซต รายงานฯ และ CD-Rom

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล :

ทุก 10 ป

7. ความครอบคลุมของประชากร :

จังหวัด ภาค และทั่วประเทศ

8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
ชื่อ : นางสาวสกุลกานต ขันแข็ง
ตําแหนง : นักวิชาการสถิติ 7ว
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : สํานักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 1
กลุม/ฝาย : กลุมสถิติสถานประกอบการ 2
โทรศัพท : 0-2281-0333 ตอ 1211
โทรสาร : 0-2281-8617
E-mail address : ebusines@nso.go.th
9. หนวยงาน :
กระทรวง : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรม/ หนวยงาน : สํานักงานสถิติแหงชาติ
10. คํานิยามที่สําคัญ :
รูปแบบการจัดตังทางเศรษฐกิจ ไดแก
1. สํานักงานแหงเดียว หมายถึง สถานประกอบการที่ไมมีหนวยงานยอยหรือสาขาอื่นใด และไมเปนหนวยงานยอยหรือ
สาขาของสถานประกอบการอื่น
2. สํานักงานใหญ หมายถึง สถานประกอบการที่เปนเจาของและควบคุมกิจการของสถานประกอบการอื่นที่เปนสํานักงาน
สาขาหรือหนวยงานยอย
3. สํานักงานสาขา หมายถึง สถานประกอบการที่เปนสาขาหรือหนวยงานยอยของสถานประกอบการอื่นที่เปนสํานักงาน
ใหญ

10

แบบสอบถามการจัดทําโครงการสํามะโน
สถานประกอบการ
xคุมรวม (Coverage)
สถานประกอบการที่มีคนทํางานตั้งแต 1 คนขึ้นไป ที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหาคร เมืองพัทยา
เขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาลทั่วประเทศ ที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภท
ตามมาตรฐานสากล (ISIC Rev. 3.0) ไดแก ธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ การผลิต
การกอสราง การขนสงทางบก สถานที่เก็บสินคา ตัวแทนธุรกิจการทองเที่ยว การโทรคมนาคม
และกิจกรรมดานโรงพยาบาล
xจํานวนสถานประกอบการ (Establishment : N)
ประมาณ 2,200,000 สถานประกอบการ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
/ สัมภาษณโดยตรง โดยเจาหนาที่จากสํานักงานสถิติแหงชาติ
สัมภาษณทางโทรศัพท
สงแบบสอบถามทางไปรษณีย
ทอดแบบสอบถาม
ตอบแบบสอบถามทางอินเตอรเน็ต

คุมรวม (Coverage) หมายถึง การกําหนดขอบขายของการทําสํามะโนหรือสํารวจวา "ประชากร" หนวยใดหรือ
ประเภทใดบางที่อยูในขอบขายของการทําสํามะโนหรือสํารวจ หรือยกเวนประเภทใดบาง ทั้งนี้เพื่อใหเจาหนาที่
ปฏิบัติงานทุกคนรวมทั้งผูใชขอมูลไดทราบวามีประชากรใดบางที่อยูในขายที่จะรวบรวมขอมูล
ประชากร (Population) หมายถึง กลุมสมาชิกทั้งหมดของสิ่งตางๆ ที่ตองการศึกษ าหรือตองการสรุปอางอิงจะเปน
คน สัตว สิ่งของ เหตุการณ ปรากฏการณ หรือพฤติกรรมใดๆ ก็ได ซึ่งอยูภายในขอบเขตที่กําหนด
ตัวอยาง (Sample) หมายถึง กลุมสมาชิกของประชากรที่ถูกเลือกมาดวยวิธีการตางๆ เพื่อทําการศึกษาวิเคราะห
แลวนําผลหรือขอสรุปที่ไดไปใชอางอิงถึงประชากร ถากลุมสมาชิกที่เลือกมานั้นเปนตัวแทนที่ดีของประชากร และมี
จํานวนมากพอแลว คาที่ใชสรุปอางอิงถึงประชากร จะมีความถูกตอง หรือใกลเคียงกับลักษณะหรือคุณสมบัติของ
ประชากรมาก
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Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
07 สินทรัพยถาวรของสถานประกอบการจากการสํามะโนอุตสาหกรรม
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
01 โครงการสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 (ขอมูลรายละเอียด)
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป : สินทรัพยที่ปกติมีอายุการใชงานมากกวา 1 ปขึ้นไป
4. การจัดจําแนกขอมูล :
- ประเภทอุตสาหกรรม
- ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)
5. การจัดทําขอมูล
สัมภาษณโดยตรง โดยเจาหนาที่จากสํานักงานสถิติแหงชาติ / ทอดแบบสอบถาม
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :
5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล : ทุก 10 ป
ทุก 10 ป
5.3 ความถี่ในการประมวลผล :
6. การเผยแพรขอมูล
ทางเว็บไซต รายงานฯ และ CD-Rom
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :
6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุก 10 ป
7. ความครอบคลุมของประชากร : จังหวัด ภาค และทั่วประเทศ
8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
ชื่อ : นางสาวสกุลกานต ขันแข็ง
ตําแหนง : นักวิชาการสถิติ 7ว
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : สํานักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 1
กลุม/ฝาย : กลุมสถิติสถานประกอบการ 2
โทรศัพท : 0-2281-0333 ตอ 1211
โทรสาร : 0-2281-8617
E-mail address : ebusines@nso.go.th
9. หนวยงาน :
กระทรวง : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรม/ หนวยงาน : สํานักงานสถิติแหงชาติ
10. คํานิยามที่สําคัญ :
สินทรัพยถาวร หมายถึง สินทรัพยทีปกติมีอายุการใชงานมากกวา 1 ปขึนไป เชน ทีดิน อาคาร สิงกอสราง เครืองจักร
ยานพาหนะ เปนตน รวมถึงสวนเพิ่มเติม ดัดแปลง ปรับปรุง เพื่อยืดอายุการใชงานหรือเพิ่มประสิทธิภาพมูลคาของสินทรัพย
เหลานี ตองคิดเปน มูลคาของสินทรัพยถาวรใหมสินทรัพยถาวร แบงออกเปน
- ที่ดิน
- อาคาร และสิ่งกอสราง
- เครืองจักรและเครืองมือ ฯลฯ เชน เครืองกําเนิดไฟฟา เครืองมือทีใชในงานโลหะ หรือเหมืองแร เครืองมือกอสราง เครืองมือ
ทีใชในงานอุตสาหกรรม เชน รถเครนเครืองยกและอืน ๆ ทีคลายคลึงกัน เปนตน
- ยานพาหนะ ไดแก รถยนต แทรกเตอร รถบรรทุก เปนตน
- เครืองใชในสํานักงาน (ครุภัณฑ) ไดแก เครืองคอมพิวเตอร เครืองคํานวณ เฟอรนิเจอร เครืองตกแตงสํานักงาน เปนตน
- สินทรัพยถาวรอืน ๆ เชน ซอฟตแวร ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เปนตน
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Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
08 มูลคาเพิ่มของผลผลิตอุตสาหกรรมจากการสํามะโนอุตสาหกรรม
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
01 โครงการสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 (ขอมูลรายละเอียด)
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป : มูลคาเพิ่มของสถานประกอบการ = มูลคาผลผลิต - คาใชจายขั้นกลาง
4. การจัดจําแนกขอมูล :
- ประเภทอุตสาหกรรม
- ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

สัมภาษณโดยตรง โดยเจาหนาที่จากสํานักงานสถิติแหงชาติ / ทอดแบบสอบถาม

5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล : ทุก 10 ป
5.3 ความถี่ในการประมวลผล :

ทุก 10 ป

6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

ทางเว็บไซต รายงานฯ และ CD-Rom

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล :

ทุก 10 ป

7. ความครอบคลุมของประชากร :

จังหวัด ภาค และทั่วประเทศ

8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
ชื่อ : นางสาวสกุลกานต ขันแข็ง
ตําแหนง : นักวิชาการสถิติ 7ว
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : สํานักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 1
กลุม/ฝาย : กลุมสถิติสถานประกอบการ 2
โทรศัพท : 0-2281-0333 ตอ 1211
โทรสาร : 0-2281-8617
E-mail address : ebusines@nso.go.th
9. หนวยงาน :
กระทรวง : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรม/ หนวยงาน : สํานักงานสถิติแหงชาติ
10. คํานิยามที่สําคัญ :
มูลคาเพิ่ม คํานวณโดย : มูลคาผลผลิต - คาใชจายขั้นกลาง
มูลคาผลผลิต หมายถึง รายรับของสถานประกอบการในรอบป 2549 ซึ่งไดแก
1) มูลคาขายผลผลิต
2) รายรับจากการขายสินคาที่ซื้อมาจําหนายในสภาพเดิม
3) รายรับจากการรับจางเหมาทําการผลิตสินคาใหสถานประกอบการอื่นโดยสถานประกอบการจัดหาวัสดุให
4) รายรับจากการใหบริการ บํารุงรักษา ซอมแซม และติดตั้ง ใหแกสถานประกอบการอื่น
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5) รายรับจากการใหเชาอาคาร อาคารพรอมที่ดิน ยานพาหนะ เครื่องจักรและเครื่องมือ ฯลฯ
6) สวนเปลี่ยนแปลงมูลคาสินคาคงเหลือ
คาใชจายขั้นกลาง ไดแก
(1) คาซื้อวัตถุดิบและวัสดุประกอบฯ ที่ใชในการผลิต
(2) คาเชื้อเพลิงและคาไฟฟาที่ใชจายในการผลิต
(3) คาติดตั้งซอมแซมและบํารุงรักษาสินคาที่จําหนายใหลูกคา
(4) คาติดตั้งซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องจักรเครื่องมือ
(5) คาซื้อสินคาที่ซ้อื มาจําหนายในสภาพเดิม
(6) คาจางเหมาจายใหสถานประกอบการอื่นผลิตสินคาให
(7) คาใชจายอื่น ๆ
(8) สวนเปลี่ยนแปลงมูลคาวัตถุดิบและวัสดุประกอบฯ คงเหลือ
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Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
09 คาใชจายของสถานประกอบการจากการสํามะโนอุตสาหกรรม
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
01 โครงการสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 (ขอมูลรายละเอียด)
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป : คาใชจายรวมทั้งสิ้นที่สถานประกอบการใชจายในการดําเนินงาน
4. การจัดจําแนกขอมูล :
- ประเภทอุตสาหกรรม
- ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

สัมภาษณโดยตรง โดยเจาหนาที่จากสํานักงานสถิติแหงชาติ / ทอดแบบสอบถาม

5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล : ทุก 10 ป
5.3 ความถี่ในการประมวลผล :

ทุก 10 ป

6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

ทางเว็บไซต รายงานฯ และ CD-Rom

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล :

ทุก 10 ป

7. ความครอบคลุมของประชากร :

จังหวัด ภาค และทั่วประเทศ

8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
ชื่อ : นางสาวสกุลกานต ขันแข็ง
ตําแหนง : นักวิชาการสถิติ 7ว
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : สํานักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 1
กลุม/ฝาย : กลุมสถิติสถานประกอบการ 2
โทรศัพท : 0-2281-0333 ตอ 1211
โทรสาร : 0-2281-8617
E-mail address : ebusines@nso.go.th
9. หนวยงาน :
กระทรวง : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรม/ หนวยงาน : สํานักงานสถิติแหงชาติ
10. คํานิยามที่สําคัญ คาใชจาย ประกอบดวย
คาซื้อวัตถุดิบและวัสดุประกอบที่ใชในการผลิต
หมายถึง มูลคาของวัตถุดิบและวัสดุประกอบฯ ที่สถานประกอบการจัดซื้อ หรือไดรับมาจากสํานักงานใหญ ในระหวาง
เดือนมกราคม - ธันวาคมเพื่อใชในการผลิต โดยสถานประกอบการเองหรือจางสถานประกอบการอื่นหรือผูที่ทําการผลิต
มูลคาดังกลาวเปนมูลคาที่นําสงถึงสถานประกอบการ ซึ่งรวมคาภาษี ขาเขา คาขนสง คาประกันภัย คาบรรจุหีบหอ เปนตน
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คาเชื้อเพลิง
หมายถึง มูลคาของเชื้อเพลิงทุกชนิดที่ซื้อมา เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับพลังงานและความรอน ไมรวม เชื้อเพลิงที่เปน
สวนประกอบของผลิตภัณฑ หรือที่ใชในการผลิตกระแสไฟฟา หรือเชื้อเพลิงที่ไดจากผลพลอยไดของกิจกรรมการผลิต
เชน ขี้เลื่อย เปนตน
คาไฟฟาที่ใชในการผลิต
หมายถีง มูลคาไฟฟาทั้งหมดที่สถานประกอบการซื้อมาระหวางเดือนมกราคม-เดือนธันวาคม 2549 รวมทั้งคาไฟฟาที่ไดรับจาก
หนวยพลังงานของสถานประกอบการอื่นแตอยูในเครือเดียวกัน โดยจะตองประมาณมูลคาเหมือนกับการซื้อขายโดยปกติ

คาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องจักร เครื่องมือฯ
หมายถึง มูลคาของคาใชจายทั้งหมดที่ใชในการซอมแซมและบํารุงอาคาร และสินทรัพยถาวรอื่น เพื่อใหอยูใน
สภาพที่ดีใชงานตอไปได ทั้งนี้ใหรวมคาใชจายในการบํารุงรักษา ซอมแซมที่จัดทําโดยสถานประกอบการที่อยูในเครือเดียวกัน
และใหประมาณมูลคาในการซอมแซมเหมือนกับการวาจางสถานประกอบการอื่นหรือผูอื่น

คาซื้อสินคาที่ซื้อมาจําหนายในสภาพเดิม
หมายถึง มูลคาในการซื้อสินคาเพื่อนํามาจําหนายในสภาพเดิม โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงสภาพ
คาจางเหมาจายใหสถานประกอบการอื่นผลิตสินคาให โดยสถานประกอบการจัดหาวัสดุให
หมายถึง จํานวนเงินที่จายเปนคาจางใหกับสถานประกอบการอื่น เพื่อทําการผลิตสินคา โดยวัตถุดิบและ
สวนประกอบในการผลิตเปนของสถานประกอบการผูจาง

วัตถุดิบและสินคาคงเหลือ
หมายถึง มูลคาของวัตถุดิบและวัสดุประกอบที่ใชในการผลิตและสินคาคงเหลือซึ่งสถานประกอบการเปนเจาของ
หรือควบคุมดูแลอยู ณ วันที่ 1 มกราคม และ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 วัตถุดิบและสินคาคงเหลือเหลานี้อาจจะเก็บไว
ที่สถานประกอบการ หรือที่หนวยงานชวยเสริม หรือที่โกดังสินคา
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ
หมายถึง กรณีที่สถานประกอบการ เปนเจาของสินทรัพยหรือหนี้สินที่กําหนดราคา เปนมูลคาเงินตราตางประเทศ
การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ จะมีผลตอมูลคาสินทรัพยหรือหนี้สิน เมื่อเทียบกับเงินบาท
ถาการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เปนผลใหมูลคาสินทรัพยเปนเงินตราตางประเทศมีคาเปน
เงินบาทลดลง จะเรียกมูลคาสวนที่ลดลงวา “ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ”

คาใชจายอื่น ๆ ของสถานประกอบการ
หมายถึง คาใชจายในการดําเนินกิจการตาง ๆ ของสถานประกอบการ เชน คาเชาที่ดิน คาเชาอาคาร และที่ดินฯ
คาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวรทุกประเภท คาน้ําประปา คาไฟฟา คาไปรษณีย คาโทรเลข คาโทรศัพท คาทําบัญชี
คาปรึกษา คาดอกเบี้ยจาย หนี้สูญ คาภาษี คาโฆษณา คานายหนา และอื่น ๆ เปนตน
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Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
10 รายรับของสถานประกอบการจากการสํามะโนอุตสาหกรรม
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
02 โครงการสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 (ขอมูลรายละเอียด)
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป : จํานวนเงินทั้งสิ้นที่ไดจากการดําเนินงาน
4. การจัดจําแนกขอมูล :
- ประเภทอุตสาหกรรม
- ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

สัมภาษณโดยตรง โดยเจาหนาที่จากสํานักงานสถิติแหงชาติ / ทอดแบบสอบถาม

5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล : ทุก 10 ป
5.3 ความถี่ในการประมวลผล :
ทุก 10 ป
6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

ทางเว็บไซต รายงานฯ และ CD-Rom

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล :

ทุก 10 ป

7. ความครอบคลุมของประชากร :

จังหวัด ภาค และทั่วประเทศ

8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
ชื่อ : นางสาวสกุลกานต ขันแข็ง
ตําแหนง : นักวิชาการสถิติ 7ว
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : สํานักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 1
กลุม/ฝาย : กลุมสถิติสถานประกอบการ 2
โทรศัพท : 0-2281-0333 ตอ 1211
โทรสาร : 0-2281-8617
E-mail address : ebusines@nso.go.th
9. หนวยงาน :
กระทรวง : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรม/ หนวยงาน : สํานักงานสถิติแหงชาติ
10. คํานิยามที่สําคัญ : รายรับ ประกอบดวย
มูลคาขายผลผลิต หมายถึง มูลคาการจําหนายผลิตภัณฑที่สถานประกอบการผลิตขึ้นเองและ/หรือที่สถานประกอบการอื่นผลิต
โดยสถานประกอบการเปนผูจายคาวัสดุและวัสดุประกอบที่ใชในการผลิตในระหวางเดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 2549
ทั้งนี้ใหรวมมูลคาผลผลิตที่สถานประกอบการผลิต เพื่อใชเองหรือใหคนทํางานเปนสวนหนึ่งของคาตอบแทนแรงงาน
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ผลผลิตที่จัดสงใหสํานักงานใหญ สํานักงานสาขา หรือสํานักงานขายของโรงงาน และรายรับจากการขายผลพลอยไดและเศษวัสดุ
รายรับจาการขายสินคาที่ซื้อมาจําหนายในสภาพเดิม
หมายถึง จํานวนเงินที่สถานประกอบการไดรับจากการขายสินคาที่ซื้อมาจําหนาย โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงสภาพ
คารับจางเหมาทําการผลิตสินคาใหสถานประกอบการอื่น โดยสถานประกอบการเปนผูจัดหาวัสดุให
หมายถึง จํานวนเงินที่ไดรับจากผูจางในการรับจางเหมาทําการผลิตสินคา โดยผูจางจัดหาวัสดุใหถาเปน
การรับจางเหมาผลิตสินคาใหสถานประกอบการในเครือเดียวกันใหคิดคาบริการในการผลิตตามราคาตลาด
ถาประมาณไมไดก็ใหคิดจากคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง โดยไมรวมคาวัสดุที่ผูจางจัดหามาให
รายรับจากการใหบริการ บํารุงรักษา ซอมแซมและติดตั้งใหแกสถานประกอบการอื่น
หมายถึง จํานวนเงินที่สถานประกอบการไดรับจากการใหบริการ บํารุงรักษาซอมแซมและติดตั้งเครื่องจักรหรือโรงงาน
ใหกับสถานประกอบการอื่นหรือลูกคา สําหรับคาบริการในการใหบริการแกสถานประกอบการอื่นในเครือเดียวกัน
ใหคิดมูลคาการบริการโดยรวมคาแรงงาน คาดําเนินการ และคาวัสดุที่ใชในการใหบริการ
รายรับจากการใหเชาอาคาร อาคารพรอมที่ดิน ยานพาหนะ เครื่องจักรและเครื่องมือ ฯลฯ
หมายถึง จํานวนเงินที่สถานประกอบการไดรับจากการอนุญาต ใหสถานประกอบการอื่นหรือผูอื่นใชประโยชน
จากอาคารเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ หรือยานพาหนะ ซึ่งครอบครองโดยสถานประกอบการ
รายรับจากการใหเชาที่ดิน
หมายถึง จํานวนเงินที่สถานประกอบการไดรับจากการอนุญาต ใหสถานประกอบการอื่นหรือผูอื่นใชประโยชนจากที่ดิน
ซึ่งครอบครองโดยสถานประกอบการ
เงินปนผลรับ
หมายถึง รายรับที่สถานประกอบการรับจากการนําเงินไปลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ในฐานะผูถือหุน ซึ่งเมื่อเกิดประโยชน
ก็ไดรับผลตอบแทนเปนเงินสด หุนหรือสิทธิ์ที่จะซื้อหุนเพิ่มในราคาต่ํากวาราคาตลาด
ดอกเบี้ยรับ
หมายถึง ผลตอบแทนที่สถานประกอบการนี้ไดรับจากการฝากเงินกับสถาบันการเงิน หรือจากการใหเอกชนอื่นกูยืม
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ
หมายถึง กรณีที่สถานประกอบการเปนเจาของสินทรัพยหรือหนี้สินที่กําหนดราคา เปนมูลคาเงินตราตางประเทศ
ถาการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เปนผลใหมูลคาสินทรัพยเปนเงินตราตางประเทศมีคาเปนเงินบาท
เพิ่มขึ้นจะเรียกมูลคาสวนที่เพิ่มขึ้นวา “กําไรจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ”
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Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
11 คาตอบแทนแรงงานในสถานประกอบการจากการสํามะโนอุตสาหกรรม
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
01 โครงการสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 (ขอมูลรายละเอียด)
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป : เงินที่นายจางหรือสถานประกอบการจายใหลูกจางตามขอตกลงการจางงาน
4. การจัดจําแนกขอมูล :
- ประเภทอุตสาหกรรม
- ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

สัมภาษณโดยตรง โดยเจาหนาที่จากสํานักงานสถิติแหงชาติ / ทอดแบบสอบถาม

5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล ทุก 10 ป
5.3 ความถี่ในการประมวลผล :

ทุก 10 ป

6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

ทางเว็บไซต รายงานฯ และ CD-Rom

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล :

ทุก 10 ป

7. ความครอบคลุมของประชากร :

จังหวัด ภาค และทั่วประเทศ

8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
ชื่อ : นางสาวสกุลกานต ขันแข็ง
ตําแหนง : นักวิชาการสถิติ 7ว
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : สํานักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 1
กลุม/ฝาย : กลุมสถิติสถานประกอบการ 2
โทรศัพท : 0-2281-0333 ตอ 1211
โทรสาร : 0-2281-8617
E-mail address : ebusines@nso.go.th
9. หนวยงาน :
กระทรวง : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรม/ หนวยงาน : สํานักงานสถิติแหงชาติ
10. คํานิยามที่สําคัญ :
คาตอบแทนแรงงาน ประกอบดวย
- คาจาง เงินเดือน หมายถึง เงินที่นายจางหรือสถานประกอบการจายใหลูกจางในระหวางเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม
2549 ตามขอตกลงการจางแรงงาน โดยอาจจายตามเงื่อนไข ของระยะเวลา หรือจายตามปริมาณงาน
- สวัสดิการและผลประโยชนตอบแทนอื่น ๆ หมายถึง ผลประโยชนตอบแทนแรงงานที่นายจางหรือสถานประกอบการจาย
หรือบริการใหแกลูกจาง ไดแก คาตอบแทนแรงงานที่จายเปนสิ่งของหรือผลผลิตและสวัสดิการที่นายจางจัดหาหรือ
บริการลูกจาง เชน อาหาร เครื่องดื่ม บานพักคนงาน คาเชาบาน คาซอมแซมที่อยูอาศัย คารักษาพยาบาล บริการดูแล
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บุตร พาหนะรับสง มาทํางาน บันเทิงหรือสันทนาการตางๆ ที่จัดใหลูกจาง เปนตน ทั้งนี้ไมรวมเสื้อผาเครื่องแบบที่ใชเฉพาะ
ในการปฏิบัติงาน
- เงินที่สถานประกอบการจายสมทบเขากองทุนเพื่อการประกันสังคม หมายถึง เงินที่สถานประกอบการจายสมทบเขา
กองทุน เพื่อการประกันสังคมของทั้งรัฐบาลและเอกชน เพื่อมิใหลูกจางไดรับความเดือดรอนเมื่อตองขาดรายไดไปบาง
สวนหรือทั้งหมด อันเนื่องมาจากการเจ็บปวยหรือประสบอันตรายทั้งในและนอกเวลาทํางาน การคลอดบุตร
ทุพพลภาพ การวางงาน ชราภาพ และเสียชีวิต เงินดังกลาว ไดแก เงินสมทบกองทุน การประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน
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แบบสอบถามการจัดทําโครงการสํารวจ
สถานประกอบการ
xคุมรวม (Coverage)
สถานประกอบการที่ประกอบอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท ที่มีคนทํางานตั้งแต 1 คนขึ้นไป
ที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหาคร เมืองพัทยา เขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาลทั่วประเทศ
xจํานวนสถานประกอบการ (Establishment : N)
461,205 สถานประกอบการ
ตัวอยาง
xวิธีการเลือกตัวอยาง (Sample Selection)
เฉพาะสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 1-10 คน แบบ Stratified Systematic Sampling
สําหรับสถานประกอบการที่มีคนทํางานตั้งแต 11 คนขึ้นไป แจงนับทุกสถานประกอบการ
xขนาดตัวอยาง (Sample Size : n)
เฉพาะสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 1-10 คน จํานวน 50,186 สถานประกอบการ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
/ สัมภาษณโดยตรง โดยเจาหนาที่จากสํานักงานสถิติแหงชาติ
สัมภาษณทางโทรศัพท
สงแบบสอบถามทางไปรษณีย
/ ทอดแบบสอบถาม
ตอบแบบสอบถามทางอินเตอรเน็ต

คุมรวม (Coverage) หมายถึง การกําหนดขอบขายของการทําสํามะโนหรือสํารวจวา "ประชากร" หนวยใดหรือ
ประเภทใดบางที่อยูในขอบขายของการทําสํามะโนหรือสํารวจ หรือยกเวนประเภทใดบาง ทั้งนี้เพื่อใหเจาหนาที่
ปฏิบัติงานทุกคนรวมทั้งผูใชขอมูลไดทราบวามีประชากรใดบางที่อยูในขายที่จะรวบรวมขอมูล
ประชากร (Population) หมายถึง กลุมสมาชิกทั้งหมดของสิ่งตางๆ ที่ตองการศึกษ าหรือตองการสรุปอางอิงจะเปน
คน สัตว สิ่งของ เหตุการณ ปรากฏการณ หรือพฤติกรรมใดๆ ก็ได ซึ่งอยูภายในขอบเขตที่กําหนด
ตัวอยาง (Sample) หมายถึง กลุมสมาชิกของประชากรที่ถูกเลือกมาดวยวิธีการตางๆ เพื่อทําการศึกษาวิเคราะห
แลวนําผลหรือขอสรุปที่ไดไปใชอางอิงถึงประชากร ถากลุมสมาชิกที่เลือกมานั้นเปนตัวแทนที่ดีของประชากร และมี
จํานวนมากพอแลว คาที่ใชสรุปอางอิงถึงประชากร จะมีความถูกตอง หรือใกลเคียงกับลักษณะหรือคุณสมบัติของ
ประชากรมาก

21

Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
01 ขอมูลพื้นฐานของการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
02 โครงการสํารวจการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก พ.ศ. 2547
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
ขอมูลกิจการ ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ขนาดของกิจการ รูปแบบการจัดตั้งตามกฏหมาย

4. การจัดจําแนกขอมูล :
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

ระยะเวลาดําเนินการกิจการ ระยะเวลาการผลิตสินคาในรอบป กรรมวิธีการผลิต การมีการใช
คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต
ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ภาค
สํารวจ

5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล : ทุก 2 ป
5.3 ความถี่ในการประมวลผล :

ทุก 2 ป

6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

เอกสาร รายงาน Web Site ของสํานักงานสถิติแหงชาติ

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล :

ทุก 2 ป

7. ความครอบคลุมของประชากร :

ภาคและประเทศ

8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
ชื่อ : นางภัทรวดี สิงคเสลิต
ตําแหนง : หัวหนากลุมสถิติการเกษตร
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบตั ิงาน : สํานักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 2
กลุม/ฝาย : กลุมสถิติการเกษตร
โทรศัพท : 02 281 03333 ตอ 1208
โทรสาร : 02 281 8617
E-mail address : eagrcult@nso.go.th
9. หนวยงาน :
กระทรวง : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรม/ หนวยงาน : สํานักงานสถิติแหงชาติ
10. คํานิยามที่สําคัญ :
การประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก หมายถึง การดําเนินกิจการเกี่ยวกับการประกอบการผลิต ไดแก
การเปลี่ยนรูปวัตถุใหเปนผลิตภัณฑชนิดใหมดวยเครื่องจักรกลหรือเคมีภัณฑ โดยไมคํานึงถึงวางานนั้นทําดวยเครื่องจักร
หรือดวยมือ หรือทําในโรงงาน โรงซอม หรือเคหะสถาน หรือผลิตภัณฑนั้นขายสง หรือขายปลีกก็ตามการประกอบ
ชิ้นสวนของผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นนับวาเปนการผลิตดวย โดยมีลักษณะดังตอไปนี้ประกอบกัน คือ
1) การผลิตผลิตภัณฑเพื่อขาย และอาจใชบริโภคดวย
2) มีจํานวนคนทํางานนอยกวา 10 คน โดยจะมีการจางลูกจางหรือไมก็ได
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3) งานที่ทํานั้นไมคํานึงวาทําดวยมือหรือเครื่องจักร
4) ทั้งนี้ไดรวมการผลิตไวเพื่อบริโภค แตในรอบ 12 เดือนที่แลวกอนวันสัมภาษณไดมีการขายไวดวย
หมายเหตุ การผลิตนั้นผูประกอบการจะตองจัดหาหรือซื้อวัตถุดิบ เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณการผลิตบางสวนหรือ
ทั้งหมด ในการสํารวจครั้งนี้ ไมนับรวม
1) การรับจางเหมาผลิตที่สถานประกอบการหรือครัวเรือนอื่นจัดหาหรือซื้อวัตถุดิบ เครื่องมือเครื่องใช หรืออุปกรณ
ในการผลิตใหทั้งหมด
2) การแปรรูปผลผลิตการเกษตรในลักษณะที่เปนกิจกรรมตอเนื่องจากการทําการเกษตร เชน ทําสวนยางพาราแลวนํา
น้ํายางที่ไดมาผลิตเปนยางแผน หรือทําประมงแลวนําผลผลิตมาแปรรูปเปนของแหง เชน กะป หมึกแหง กุงแหง เหลานี้
ไมนับเปนการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตครั้งนี้
ประเภทอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก แบงออกเปน 8 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 การผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
กลุมที่ 2 การผลิตสิ่งทอสิ่งถัก เครื่องแตงกาย หนังสัตว และผลิตภัณฑหนังสัตว
กลุมที่ 3 การผลิตไมและผลิตภัณฑจากไม (ไมรวมเฟอรนิเจอร)
กลุมที่ 4 การผลิตกระดาษ ผลิตภัณฑจากกระดาษ การพิมพ และการพิมพโฆษณา
กลุมที่ 5 การผลิตเคมีภัณฑ ยาง และพลาสติก
กลุมที่ 6 การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะ
กลุมที่ 7 การผลิตผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ
กลุมที่ 8 อุตสาหกรรมอื่น ๆ (รวมเฟอรนิเจอร)
คนทํางาน หมายถึง ผูท่ที ํางานใหกับสถานประกอบการทั้งที่เปนสมาชิกและไมเปนสมาชิกของครัวเรือน โดยไดรั
คาจาง เงินเดือน และไมไดรับคาจางเดือนเงิน ประกอบดวย ผูประกอบการ คนทํางานโดยไมไดรับคาจาง เงินเดือน ลูกจาง
คาตอบแทนแรงงาน
1) คาจาง เงินเดือน หมายถึง เงินและ/หรือสิ่งของที่จายใหแกคนทํางานเพื่อเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงาน รวมทั้งคาจาง
ที่จายใหแกเจาของกิจการ ลูกจางที่มาทํางานเปนครั้งคราว ไมวาจะจายเปนงวดรายเดือน รายสัปดาห รายวัน รายชั่วโมง
หรือรายชิ้น
2) คาตอบแทนแรงงานอื่น ๆ เงินโบนัส คาลวงเวลา เงินพิเศษอื่น ๆ
3) สวัสดิการ หมายถึง เงิน สิ่งของ หรือบริการซึ่งจายใหแกลูกจาง เพื่อเปนการสงเคราะห หรือชวยเหลือในการดํารงชีพ
4) เงินสมทบเขากองทุนเพื่อการประกันสังคม หมายถึง เงินที่สถานประกอบการจายสมทบเขากองทุนเพื่อการประกันสังคม
ของทั้งรัฐบาลและเอกชน เพื่อมิใหลูกจางไดรับความเดือดรอนเมื่อตองขาดรายไดไปบางสวนหรือทั้งหมด
วัตถุดิบ หมายถึง สินคาหรือผลผลิตที่สถานประกอบการนํามาใชเปนสวนประกอบทางกายภาพ หรือทางเคมี
เพื่อใหเกิดผลผลิตชนิดใหม รวมทั้งชิ้นสวนที่มาจากสถานประกอบการอื่น เพื่อนํามาประกอบเปนสินคาสําเร็จรูป และวัตถุดิบ
เพื่อการแปรรูป
การใชเครื่องคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต
1) เครื่องคอมพิวเตอร หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรที่สถานประกอบการมีไวใชในการดําเนินกิจการ และสามารถใชงานได
ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ (พีซี) หรือเครื่องคอมพิวเตอรแบบกระเปาหิ้ว (โนตบุค) ไมรวมคอมพิวเตอรที่เสียใชงาน
ไมได หรือคอมพิวเตอรพกพาขนาดเล็ก (ขนาด ประมาณเครื่องคิดเลข)
2) การใชอินเตอรเน็ต หมายถึง สถานประกอบการนั้น ๆ มีการใชอินเตอรเน็ตผานเครื่องคอมพิวเตอร
(แบบตั้งโตะหรือแบบกระเปาหิ้ว) ที่เชื่อมตอสูอินเตอรเน็ตได ซึ่งอาจจะเปนการเชื่อมตอผานวงจรเชา (leased line)
หรือการเชื่อมตอโดยการ “หมุนเขา” (dial-up) ผานสายโทรศัพท อนึ่ง สถานประกอบการหนึ่ง ๆ อาจมีการใชอินเตอรเน็ต
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โดยไมจําเปนจะตองมีเว็บไซตของตนเองก็ไดไมรวม การใชงานอินเตอรเน็ตผานอุปกรณอื่น ๆ ที่ไมใชเครื่องคอมพิวเตอร อาทิ
การใชอินเตอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือ เปนตน
มูลคาเพิ่ม คํานวณโดย ; มูลคาเพิ่ม = มูลคารายรับ - คาใชจายขั้นกลาง
ซึ่งมูลคารายรับ ประกอบดวย มูลคาผลผลิต รายรับจากการรับจางเหมา ทําการผลิต และผลพลอยไดจากการผลิต
คาใชจายขั้นกลาง ประกอบดวย คาวัสดุดิบและคาใชจายในการผลิตและดําเนินการ (ไมรวมคาเชาที่ดินคาดอกเบี้ยเงินกู
และคาขนสง)
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Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
02 ผูประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
02 โครงการสํารวจการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก พ.ศ. 2547
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
จํานวนผูประกอบการ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลักและอาชีพเสริมของ
4. การจัดจําแนกขอมูล :
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

ผูประกอบการ
ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ภาค
สํารวจ

5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล : ทุก 2 ป
5.3 ความถี่ในการประมวลผล :

ทุก 2 ป

6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

เอกสาร รายงาน Web Site ของสํานักงานสถิติแหงชาติ

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล :

ทุก 2 ป

7. ความครอบคลุมของประชากร :

ภาคและประเทศ

8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
ชื่อ : นางภัทรวดี สิงคเสลิต
ตําแหนง : หัวหนากลุมสถิติการเกษตร
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบตั ิงาน : สํานักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 2
กลุม/ฝาย : กลุมสถิติการเกษตร
โทรศัพท : 02 281 03333 ตอ 1208
โทรสาร : 02 281 8617
E-mail address : eagrcult@nso.go.th
9. หนวยงาน :
กระทรวง : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรม/ หนวยงาน : สํานักงานสถิติแหงชาติ
10. คํานิยามที่สําคัญ :
การประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก หมายถึง การดําเนินกิจการเกี่ยวกับการประกอบการผลิต ไดแก
การเปลี่ยนรูปวัตถุใหเปนผลิตภัณฑชนิดใหมดวยเครื่องจักรกลหรือเคมีภัณฑ โดยไมคํานึงถึงวางานนั้นทําดวยเครื่องจักร
หรือดวยมือ หรือทําในโรงงาน โรงซอม หรือเคหะสถาน หรือผลิตภัณฑนั้นขายสง หรือขายปลีกก็ตามการประกอบ
ชิ้นสวนของผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นนับวาเปนการผลิตดวย โดยมีลักษณะดังตอไปนี้ประกอบกัน คือ
1) การผลิตผลิตภัณฑเพื่อขาย และอาจใชบริโภคดวย
2) มีจํานวนคนทํางานนอยกวา 10 คน โดยจะมีการจางลูกจางหรือไมก็ได
3) งานที่ทํานั้นไมคํานึงวาทําดวยมือหรือเครื่องจักร
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4) ทั้งนี้ไดรวมการผลิตไวเพื่อบริโภค แตในรอบ 12 เดือนที่แลวกอนวันสัมภาษณไดมีการขายไวดวย
หมายเหตุ การผลิตนั้นผูประกอบการจะตองจัดหาหรือซื้อวัตถุดิบ เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณการผลิตบางสวนหรือ
ทั้งหมด ในการสํารวจครั้งนี้ ไมนับรวม
1) การรับจางเหมาผลิตที่สถานประกอบการหรือครัวเรือนอื่นจัดหาหรือซื้อวัตถุดิบ เครื่องมือเครื่องใช หรืออุปกรณ
ในการผลิตใหทั้งหมด
2) การแปรรูปผลผลิตการเกษตรในลักษณะที่เปนกิจกรรมตอเนื่องจากการทําการเกษตร เชน ทําสวนยางพาราแลวนํา
น้ํายางที่ไดมาผลิตเปนยางแผน หรือทําประมงแลวนําผลผลิตมาแปรรูปเปนของแหง เชน กะป หมึกแหง กุงแหง เหลานี้
ไมนับเปนการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตครั้งนี้
ประเภทอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก แบงออกเปน 8 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 การผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
กลุมที่ 2 การผลิตสิ่งทอสิ่งถัก เครื่องแตงกาย หนังสัตว และผลิตภัณฑหนังสัตว
กลุมที่ 3 การผลิตไมและผลิตภัณฑจากไม (ไมรวมเฟอรนิเจอร)
กลุมที่ 4 การผลิตกระดาษ ผลิตภัณฑจากกระดาษ การพิมพ และการพิมพโฆษณา
กลุมที่ 5 การผลิตเคมีภัณฑ ยาง และพลาสติก
กลุมที่ 6 การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะ
กลุมที่ 7 การผลิตผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ
กลุมที่ 8 อุตสาหกรรมอื่น ๆ (รวมเฟอรนิเจอร)
คนทํางาน หมายถึง ผูท่ที ํางานใหกับสถานประกอบการทั้งที่เปนสมาชิกและไมเปนสมาชิกของครัวเรือน โดยไ
คาจาง เงินเดือน และไมไดรับคาจางเดือนเงิน ประกอบดวย ผูประกอบการ คนทํางานโดยไมไดรับคาจาง เงินเดือน ลูกจาง
คาตอบแทนแรงงาน
1) คาจาง เงินเดือน หมายถึง เงินและ/หรือสิ่งของที่จายใหแกคนทํางานเพื่อเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงาน รวมทั้งคาจาง
ที่จายใหแกเจาของกิจการ ลูกจางที่มาทํางานเปนครั้งคราว ไมวาจะจายเปนงวดรายเดือน รายสัปดาห รายวัน รายชั่วโมง
หรือรายชิ้น
2) คาตอบแทนแรงงานอื่น ๆ เงินโบนัส คาลวงเวลา เงินพิเศษอื่น ๆ
3) สวัสดิการ หมายถึง เงิน สิ่งของ หรือบริการซึ่งจายใหแกลูกจาง เพื่อเปนการสงเคราะห หรือชวยเหลือในการดํารงชีพ
4) เงินสมทบเขากองทุนเพื่อการประกันสังคม หมายถึง เงินที่สถานประกอบการจายสมทบเขากองทุนเพื่อการประกันสังคม
ของทั้งรัฐบาลและเอกชน เพื่อมิใหลูกจางไดรับความเดือดรอนเมื่อตองขาดรายไดไปบางสวนหรือทั้งหมด
วัตถุดิบ หมายถึง สินคาหรือผลผลิตที่สถานประกอบการนํามาใชเปนสวนประกอบทางกายภาพ หรือทางเคมี
เพื่อใหเกิดผลผลิตชนิดใหม รวมทั้งชิ้นสวนที่มาจากสถานประกอบการอื่น เพื่อนํามาประกอบเปนสินคาสําเร็จรูป และวัตถุดิบ
เพื่อการแปรรูป
การใชเครื่องคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต
1) เครื่องคอมพิวเตอร หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรที่สถานประกอบการมีไวใชในการดําเนินกิจการ และสามารถใชงานได
ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ (พีซี) หรือเครื่องคอมพิวเตอรแบบกระเปาหิ้ว (โนตบุค) ไมรวมคอมพิวเตอรที่เสียใชงาน
ไมได หรือคอมพิวเตอรพกพาขนาดเล็ก (ขนาด ประมาณเครื่องคิดเลข)
2) การใชอินเตอรเน็ต หมายถึง สถานประกอบการนั้น ๆ มีการใชอินเตอรเน็ตผานเครื่องคอมพิวเตอร
(แบบตั้งโตะหรือแบบกระเปาหิ้ว) ที่เชื่อมตอสูอินเตอรเน็ตได ซึ่งอาจจะเปนการเชื่อมตอผานวงจรเชา (leased line)
หรือการเชื่อมตอโดยการ “หมุนเขา” (dial-up) ผานสายโทรศัพท อนึ่ง สถานประกอบการหนึ่ง ๆ อาจมีการใชอินเตอรเน็ต
โดยไมจําเปนจะตองมีเว็บไซตของตนเองก็ไดไมรวม การใชงานอินเตอรเน็ตผานอุปกรณอื่น ๆ ที่ไมใชเครื่องคอมพิวเตอร อาทิ
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การใชอินเตอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือ เปนตน
มูลคาเพิ่ม คํานวณโดย ; มูลคาเพิ่ม = มูลคารายรับ - คาใชจายขั้นกลาง
ซึ่งมูลคารายรับ ประกอบดวย มูลคาผลผลิต รายรับจากการรับจางเหมา ทําการผลิต และผลพลอยไดจากการผลิต
คาใชจายขั้นกลาง ประกอบดวย คาวัสดุดิบและคาใชจายในการผลิตและดําเนินการ (ไมรวมคาเชาที่ดนิ คาดอกเบี้ยเงินกู
และคาขนสง)
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Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
03 คนทํางานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
02 โครงการสํารวจการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก พ.ศ. 2547
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
จํานวนคนทํางาน ประเภทคนงาน เพศ การไดรับคาจางในสถานประกอบการอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก
4. การจัดจําแนกขอมูล :
ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ภาค
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

สํารวจ

5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล : ทุก 2 ป
5.3 ความถี่ในการประมวลผล :

ทุก 2 ป

6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

เอกสาร รายงาน Web Site ของสํานักงานสถิติแหงชาติ

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล :

ทุก 2 ป

7. ความครอบคลุมของประชากร :

ภาคและประเทศ

8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
ชื่อ : นางภัทรวดี สิงคเสลิต
ตําแหนง : หัวหนากลุมสถิติการเกษตร
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบตั ิงาน : สํานักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 2
กลุม/ฝาย : กลุมสถิติการเกษตร
โทรศัพท : 02 281 03333 ตอ 1208
โทรสาร : 02 281 8617
E-mail address : eagrcult@nso.go.th
9. หนวยงาน :
กระทรวง : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรม/ หนวยงาน : สํานักงานสถิติแหงชาติ
10. คํานิยามที่สําคัญ :
การประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก หมายถึง การดําเนินกิจการเกี่ยวกับการประกอบการผลิต ไดแก
การเปลี่ยนรูปวัตถุใหเปนผลิตภัณฑชนิดใหมดวยเครื่องจักรกลหรือเคมีภัณฑ โดยไมคํานึงถึงวางานนั้นทําดวยเครื่องจักร
หรือดวยมือ หรือทําในโรงงาน โรงซอม หรือเคหะสถาน หรือผลิตภัณฑนั้นขายสง หรือขายปลีกก็ตามการประกอบ
ชิ้นสวนของผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นนับวาเปนการผลิตดวย โดยมีลักษณะดังตอไปนี้ประกอบกัน คือ
1) การผลิตผลิตภัณฑเพื่อขาย และอาจใชบริโภคดวย
2) มีจํานวนคนทํางานนอยกวา 10 คน โดยจะมีการจางลูกจางหรือไมก็ได
3) งานที่ทํานั้นไมคํานึงวาทําดวยมือหรือเครื่องจักร

28
4) ทั้งนี้ไดรวมการผลิตไวเพื่อบริโภค แตในรอบ 12 เดือนที่แลวกอนวันสัมภาษณไดมีการขายไวดวย
หมายเหตุ การผลิตนั้นผูประกอบการจะตองจัดหาหรือซื้อวัตถุดิบ เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณการผลิตบางสวนหรือ
ทั้งหมด ในการสํารวจครั้งนี้ ไมนับรวม
1) การรับจางเหมาผลิตที่สถานประกอบการหรือครัวเรือนอื่นจัดหาหรือซื้อวัตถุดิบ เครื่องมือเครื่องใช หรืออุปกรณ
ในการผลิตใหทั้งหมด
2) การแปรรูปผลผลิตการเกษตรในลักษณะที่เปนกิจกรรมตอเนื่องจากการทําการเกษตร เชน ทําสวนยางพาราแลวนํา
น้ํายางที่ไดมาผลิตเปนยางแผน หรือทําประมงแลวนําผลผลิตมาแปรรูปเปนของแหง เชน กะป หมึกแหง กุงแหง เหลานี้
ไมนับเปนการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตครั้งนี้
ประเภทอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก แบงออกเปน 8 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 การผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
กลุมที่ 2 การผลิตสิ่งทอสิ่งถัก เครื่องแตงกาย หนังสัตว และผลิตภัณฑหนังสัตว
กลุมที่ 3 การผลิตไมและผลิตภัณฑจากไม (ไมรวมเฟอรนิเจอร)
กลุมที่ 4 การผลิตกระดาษ ผลิตภัณฑจากกระดาษ การพิมพ และการพิมพโฆษณา
กลุมที่ 5 การผลิตเคมีภัณฑ ยาง และพลาสติก
กลุมที่ 6 การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะ
กลุมที่ 7 การผลิตผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ
กลุมที่ 8 อุตสาหกรรมอื่น ๆ (รวมเฟอรนิเจอร)
คนทํางาน หมายถึง ผูท่ที ํางานใหกับสถานประกอบการทั้งที่เปนสมาชิกและไมเปนสมาชิกของครัวเรือน โดยไ
คาจาง เงินเดือน และไมไดรับคาจางเดือนเงิน ประกอบดวย ผูประกอบการ คนทํางานโดยไมไดรับคาจาง เงินเดือน ลูกจาง
คาตอบแทนแรงงาน
1) คาจาง เงินเดือน หมายถึง เงินและ/หรือสิ่งของที่จายใหแกคนทํางานเพื่อเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงาน รวมทั้งคาจาง
ที่จายใหแกเจาของกิจการ ลูกจางที่มาทํางานเปนครั้งคราว ไมวาจะจายเปนงวดรายเดือน รายสัปดาห รายวัน รายชั่วโมง
หรือรายชิ้น
2) คาตอบแทนแรงงานอื่น ๆ เงินโบนัส คาลวงเวลา เงินพิเศษอื่น ๆ
3) สวัสดิการ หมายถึง เงิน สิ่งของ หรือบริการซึ่งจายใหแกลูกจาง เพื่อเปนการสงเคราะห หรือชวยเหลือในการดํารงชีพ
4) เงินสมทบเขากองทุนเพื่อการประกันสังคม หมายถึง เงินที่สถานประกอบการจายสมทบเขากองทุนเพื่อการประกันสังคม
ของทั้งรัฐบาลและเอกชน เพื่อมิใหลูกจางไดรับความเดือดรอนเมื่อตองขาดรายไดไปบางสวนหรือทั้งหมด
วัตถุดิบ หมายถึง สินคาหรือผลผลิตที่สถานประกอบการนํามาใชเปนสวนประกอบทางกายภาพ หรือทางเคมี
เพื่อใหเกิดผลผลิตชนิดใหม รวมทั้งชิ้นสวนที่มาจากสถานประกอบการอื่น เพื่อนํามาประกอบเปนสินคาสําเร็จรูป และวัตถุดิบ
เพื่อการแปรรูป
การใชเครื่องคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต
1) เครื่องคอมพิวเตอร หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรที่สถานประกอบการมีไวใชในการดําเนินกิจการ และสามารถใชงานได
ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ (พีซี) หรือเครื่องคอมพิวเตอรแบบกระเปาหิ้ว (โนตบุค) ไมรวมคอมพิวเตอรที่เสียใชงาน
ไมได หรือคอมพิวเตอรพกพาขนาดเล็ก (ขนาด ประมาณเครื่องคิดเลข)
2) การใชอินเตอรเน็ต หมายถึง สถานประกอบการนั้น ๆ มีการใชอินเตอรเน็ตผานเครื่องคอมพิวเตอร
(แบบตั้งโตะหรือแบบกระเปาหิ้ว) ที่เชื่อมตอสูอินเตอรเน็ตได ซึ่งอาจจะเปนการเชื่อมตอผานวงจรเชา (leased line)
หรือการเชื่อมตอโดยการ “หมุนเขา” (dial-up) ผานสายโทรศัพท อนึ่ง สถานประกอบการหนึ่ง ๆ อาจมีการใชอินเตอรเน็ต
โดยไมจําเปนจะตองมีเว็บไซตของตนเองก็ไดไมรวม การใชงานอินเตอรเน็ตผานอุปกรณอื่น ๆ ที่ไมใชเครื่องคอมพิวเตอร อาทิ
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การใชอินเตอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือ เปนตน
มูลคาเพิ่ม คํานวณโดย ; มูลคาเพิ่ม = มูลคารายรับ - คาใชจายขั้นกลาง
ซึ่งมูลคารายรับ ประกอบดวย มูลคาผลผลิต รายรับจากการรับจางเหมา ทําการผลิต และผลพลอยไดจากการผลิต
คาใชจายขั้นกลาง ประกอบดวย คาวัสดุดิบและคาใชจายในการผลิตและดําเนินการ (ไมรวมคาเชาที่ดนิ คาดอกเบี้ยเงินกู
และคาขนสง)
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Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
04 คาตอบแทนแรงงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
02 โครงการสํารวจการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก พ.ศ. 2547
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
จํานวนเงินคาตอบแทนแรงงานตามประเภทคาตอบแทน
4. การจัดจําแนกขอมูล :
ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ภาค
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

สํารวจ

5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล : ทุก 2 ป
5.3 ความถี่ในการประมวลผล :

ทุก 2 ป

6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

เอกสาร รายงาน Web Site ของสํานักงานสถิติแหงชาติ

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล :

ทุก 2 ป

7. ความครอบคลุมของประชากร :

ภาคและประเทศ

8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
ชื่อ : นางภัทรวดี สิงคเสลิต
ตําแหนง : หัวหนากลุมสถิติการเกษตร
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบตั ิงาน : สํานักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 2
กลุม/ฝาย : กลุมสถิติการเกษตร
โทรศัพท : 02 281 03333 ตอ 1208
โทรสาร : 02 281 8617
E-mail address : eagrcult@nso.go.th
9. หนวยงาน :
กระทรวง : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรม/ หนวยงาน : สํานักงานสถิติแหงชาติ
10. คํานิยามที่สําคัญ :
การประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก หมายถึง การดําเนินกิจการเกี่ยวกับการประกอบการผลิต ไดแก
การเปลี่ยนรูปวัตถุใหเปนผลิตภัณฑชนิดใหมดวยเครื่องจักรกลหรือเคมีภัณฑ โดยไมคํานึงถึงวางานนั้นทําดวยเครื่องจักร
หรือดวยมือ หรือทําในโรงงาน โรงซอม หรือเคหะสถาน หรือผลิตภัณฑนั้นขายสง หรือขายปลีกก็ตามการประกอบ
ชิ้นสวนของผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นนับวาเปนการผลิตดวย โดยมีลักษณะดังตอไปนี้ประกอบกัน คือ
1) การผลิตผลิตภัณฑเพื่อขาย และอาจใชบริโภคดวย
2) มีจํานวนคนทํางานนอยกวา 10 คน โดยจะมีการจางลูกจางหรือไมก็ได
3) งานที่ทํานั้นไมคํานึงวาทําดวยมือหรือเครื่องจักร
4) ทั้งนี้ไดรวมการผลิตไวเพื่อบริโภค แตในรอบ 12 เดือนที่แลวกอนวันสัมภาษณไดมีการขายไวดวย

31
หมายเหตุ การผลิตนั้นผูประกอบการจะตองจัดหาหรือซื้อวัตถุดิบ เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณการผลิตบางสวนหรือ
ทั้งหมด ในการสํารวจครั้งนี้ ไมนับรวม
1) การรับจางเหมาผลิตที่สถานประกอบการหรือครัวเรือนอื่นจัดหาหรือซื้อวัตถุดิบ เครื่องมือเครื่องใช หรืออุปกรณ
ในการผลิตใหทั้งหมด
2) การแปรรูปผลผลิตการเกษตรในลักษณะที่เปนกิจกรรมตอเนื่องจากการทําการเกษตร เชน ทําสวนยางพาราแลวนํา
น้ํายางที่ไดมาผลิตเปนยางแผน หรือทําประมงแลวนําผลผลิตมาแปรรูปเปนของแหง เชน กะป หมึกแหง กุงแหง เหลานี้
ไมนับเปนการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตครั้งนี้
ประเภทอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก แบงออกเปน 8 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 การผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
กลุมที่ 2 การผลิตสิ่งทอสิ่งถัก เครื่องแตงกาย หนังสัตว และผลิตภัณฑหนังสัตว
กลุมที่ 3 การผลิตไมและผลิตภัณฑจากไม (ไมรวมเฟอรนิเจอร)
กลุมที่ 4 การผลิตกระดาษ ผลิตภัณฑจากกระดาษ การพิมพ และการพิมพโฆษณา
กลุมที่ 5 การผลิตเคมีภัณฑ ยาง และพลาสติก
กลุมที่ 6 การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะ
กลุมที่ 7 การผลิตผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ
กลุมที่ 8 อุตสาหกรรมอื่น ๆ (รวมเฟอรนิเจอร)
คนทํางาน หมายถึง ผูท่ที ํางานใหกับสถานประกอบการทั้งที่เปนสมาชิกและไมเปนสมาชิกของครัวเรือน โดยไ
คาจาง เงินเดือน และไมไดรับคาจางเดือนเงิน ประกอบดวย ผูประกอบการ คนทํางานโดยไมไดรับคาจาง เงินเดือน ลูกจาง
คาตอบแทนแรงงาน
1) คาจาง เงินเดือน หมายถึง เงินและ/หรือสิ่งของที่จายใหแกคนทํางานเพื่อเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงาน รวมทั้งคาจาง
ที่จายใหแกเจาของกิจการ ลูกจางที่มาทํางานเปนครั้งคราว ไมวาจะจายเปนงวดรายเดือน รายสัปดาห รายวัน รายชั่วโมง
หรือรายชิ้น
2) คาตอบแทนแรงงานอื่น ๆ เงินโบนัส คาลวงเวลา เงินพิเศษอื่น ๆ
3) สวัสดิการ หมายถึง เงิน สิ่งของ หรือบริการซึ่งจายใหแกลูกจาง เพื่อเปนการสงเคราะห หรือชวยเหลือในการดํารงชีพ
4) เงินสมทบเขากองทุนเพื่อการประกันสังคม หมายถึง เงินที่สถานประกอบการจายสมทบเขากองทุนเพื่อการประกันสังคม
ของทั้งรัฐบาลและเอกชน เพื่อมิใหลูกจางไดรับความเดือดรอนเมื่อตองขาดรายไดไปบางสวนหรือทั้งหมด
วัตถุดิบ หมายถึง สินคาหรือผลผลิตที่สถานประกอบการนํามาใชเปนสวนประกอบทางกายภาพ หรือทางเคมี
เพื่อใหเกิดผลผลิตชนิดใหม รวมทั้งชิ้นสวนที่มาจากสถานประกอบการอื่น เพื่อนํามาประกอบเปนสินคาสําเร็จรูป และวัตถุดิบ
เพื่อการแปรรูป
การใชเครื่องคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต
1) เครื่องคอมพิวเตอร หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรที่สถานประกอบการมีไวใชในการดําเนินกิจการ และสามารถใชงานได
ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ (พีซี) หรือเครื่องคอมพิวเตอรแบบกระเปาหิ้ว (โนตบุค) ไมรวมคอมพิวเตอรที่เสียใชงาน
ไมได หรือคอมพิวเตอรพกพาขนาดเล็ก (ขนาด ประมาณเครื่องคิดเลข)
2) การใชอินเตอรเน็ต หมายถึง สถานประกอบการนั้น ๆ มีการใชอินเตอรเน็ตผานเครื่องคอมพิวเตอร
(แบบตั้งโตะหรือแบบกระเปาหิ้ว) ที่เชื่อมตอสูอินเตอรเน็ตได ซึ่งอาจจะเปนการเชื่อมตอผานวงจรเชา (leased line)
หรือการเชื่อมตอโดยการ “หมุนเขา” (dial-up) ผานสายโทรศัพท อนึ่ง สถานประกอบการหนึ่ง ๆ อาจมีการใชอินเตอรเน็ต
โดยไมจําเปนจะตองมีเว็บไซตของตนเองก็ไดไมรวม การใชงานอินเตอรเน็ตผานอุปกรณอื่น ๆ ที่ไมใชเครื่องคอมพิวเตอร อาทิ
การใชอินเตอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือ เปนตน
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มูลคาเพิ่ม คํานวณโดย ; มูลคาเพิ่ม = มูลคารายรับ - คาใชจายขั้นกลาง
ซึ่งมูลคารายรับ ประกอบดวย มูลคาผลผลิต รายรับจากการรับจางเหมา ทําการผลิต และผลพลอยไดจากการผลิต
คาใชจายขั้นกลาง ประกอบดวย คาวัสดุดิบและคาใชจายในการผลิตและดําเนินการ (ไมรวมคาเชาที่ดนิ คาดอกเบี้ยเงินกู
และคาขนสง)
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Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
05 คาใชจายในการประกอบกิจการขนาดเล็ก
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
02 โครงการสํารวจการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก พ.ศ. 2547
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
จํานวนเงินคาใชจายในการผลิตและดําเนินงาน มูลคาวัตถุดิบ
4. การจัดจําแนกขอมูล :
ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ภาค
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

สํารวจ

5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล : ทุก 2 ป
5.3 ความถี่ในการประมวลผล :

ทุก 2 ป

6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

เอกสาร รายงาน Web Site ของสํานักงานสถิติแหงชาติ

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล :

ทุก 2 ป

7. ความครอบคลุมของประชากร :

ภาคและประเทศ

8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
ชื่อ : นางภัทรวดี สิงคเสลิต
ตําแหนง : หัวหนากลุมสถิติการเกษตร
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบตั ิงาน : สํานักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 2
กลุม/ฝาย : กลุมสถิติการเกษตร
โทรศัพท : 02 281 03333 ตอ 1208
โทรสาร : 02 281 8617
E-mail address : eagrcult@nso.go.th
9. หนวยงาน :
กระทรวง : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรม/ หนวยงาน : สํานักงานสถิติแหงชาติ
10. คํานิยามที่สําคัญ :
การประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก หมายถึง การดําเนินกิจการเกี่ยวกับการประกอบการผลิต ไดแก
การเปลี่ยนรูปวัตถุใหเปนผลิตภัณฑชนิดใหมดวยเครื่องจักรกลหรือเคมีภัณฑ โดยไมคํานึงถึงวางานนั้นทําดวยเครื่องจักร
หรือดวยมือ หรือทําในโรงงาน โรงซอม หรือเคหะสถาน หรือผลิตภัณฑนั้นขายสง หรือขายปลีกก็ตามการประกอบ
ชิ้นสวนของผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นนับวาเปนการผลิตดวย โดยมีลักษณะดังตอไปนี้ประกอบกัน คือ
1) การผลิตผลิตภัณฑเพื่อขาย และอาจใชบริโภคดวย
2) มีจํานวนคนทํางานนอยกวา 10 คน โดยจะมีการจางลูกจางหรือไมก็ได
3) งานที่ทํานั้นไมคํานึงวาทําดวยมือหรือเครื่องจักร
4) ทั้งนี้ไดรวมการผลิตไวเพื่อบริโภค แตในรอบ 12 เดือนที่แลวกอนวันสัมภาษณไดมีการขายไวดวย
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หมายเหตุ การผลิตนั้นผูประกอบการจะตองจัดหาหรือซื้อวัตถุดิบ เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณการผลิตบางสวนหรือ
ทั้งหมด ในการสํารวจครั้งนี้ ไมนับรวม
1) การรับจางเหมาผลิตที่สถานประกอบการหรือครัวเรือนอื่นจัดหาหรือซื้อวัตถุดิบ เครื่องมือเครื่องใช หรืออุปกรณ
ในการผลิตใหทั้งหมด
2) การแปรรูปผลผลิตการเกษตรในลักษณะที่เปนกิจกรรมตอเนื่องจากการทําการเกษตร เชน ทําสวนยางพาราแลวนํา
น้ํายางที่ไดมาผลิตเปนยางแผน หรือทําประมงแลวนําผลผลิตมาแปรรูปเปนของแหง เชน กะป หมึกแหง กุงแหง เหลานี้
ไมนับเปนการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตครั้งนี้
ประเภทอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก แบงออกเปน 8 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 การผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
กลุมที่ 2 การผลิตสิ่งทอสิ่งถัก เครื่องแตงกาย หนังสัตว และผลิตภัณฑหนังสัตว
กลุมที่ 3 การผลิตไมและผลิตภัณฑจากไม (ไมรวมเฟอรนิเจอร)
กลุมที่ 4 การผลิตกระดาษ ผลิตภัณฑจากกระดาษ การพิมพ และการพิมพโฆษณา
กลุมที่ 5 การผลิตเคมีภัณฑ ยาง และพลาสติก
กลุมที่ 6 การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะ
กลุมที่ 7 การผลิตผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ
กลุมที่ 8 อุตสาหกรรมอื่น ๆ (รวมเฟอรนิเจอร)
คนทํางาน หมายถึง ผูท่ที ํางานใหกับสถานประกอบการทั้งที่เปนสมาชิกและไมเปนสมาชิกของครัวเรือน โดยไ
คาจาง เงินเดือน และไมไดรับคาจางเดือนเงิน ประกอบดวย ผูประกอบการ คนทํางานโดยไมไดรับคาจาง เงินเดือน ลูกจาง
คาตอบแทนแรงงาน
1) คาจาง เงินเดือน หมายถึง เงินและ/หรือสิ่งของที่จายใหแกคนทํางานเพื่อเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงาน รวมทั้งคาจาง
ที่จายใหแกเจาของกิจการ ลูกจางที่มาทํางานเปนครั้งคราว ไมวาจะจายเปนงวดรายเดือน รายสัปดาห รายวัน รายชั่วโมง
หรือรายชิ้น
2) คาตอบแทนแรงงานอื่น ๆ เงินโบนัส คาลวงเวลา เงินพิเศษอื่น ๆ
3) สวัสดิการ หมายถึง เงิน สิ่งของ หรือบริการซึ่งจายใหแกลูกจาง เพื่อเปนการสงเคราะห หรือชวยเหลือในการดํารงชีพ
4) เงินสมทบเขากองทุนเพื่อการประกันสังคม หมายถึง เงินที่สถานประกอบการจายสมทบเขากองทุนเพื่อการประกันสังคม
ของทั้งรัฐบาลและเอกชน เพื่อมิใหลูกจางไดรับความเดือดรอนเมื่อตองขาดรายไดไปบางสวนหรือทั้งหมด
วัตถุดิบ หมายถึง สินคาหรือผลผลิตที่สถานประกอบการนํามาใชเปนสวนประกอบทางกายภาพ หรือทางเคมี
เพื่อใหเกิดผลผลิตชนิดใหม รวมทั้งชิ้นสวนที่มาจากสถานประกอบการอื่น เพื่อนํามาประกอบเปนสินคาสําเร็จรูป และวัตถุดิบ
เพื่อการแปรรูป
การใชเครื่องคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต
1) เครื่องคอมพิวเตอร หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรที่สถานประกอบการมีไวใชในการดําเนินกิจการ และสามารถใชงานได
ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ (พีซี) หรือเครื่องคอมพิวเตอรแบบกระเปาหิ้ว (โนตบุค) ไมรวมคอมพิวเตอรที่เสียใชงาน
ไมได หรือคอมพิวเตอรพกพาขนาดเล็ก (ขนาด ประมาณเครื่องคิดเลข)
2) การใชอินเตอรเน็ต หมายถึง สถานประกอบการนั้น ๆ มีการใชอินเตอรเน็ตผานเครื่องคอมพิวเตอร
(แบบตั้งโตะหรือแบบกระเปาหิ้ว) ที่เชื่อมตอสูอินเตอรเน็ตได ซึ่งอาจจะเปนการเชื่อมตอผานวงจรเชา (leased line)
หรือการเชื่อมตอโดยการ “หมุนเขา” (dial-up) ผานสายโทรศัพท อนึ่ง สถานประกอบการหนึ่ง ๆ อาจมีการใชอินเตอรเน็ต
โดยไมจําเปนจะตองมีเว็บไซตของตนเองก็ไดไมรวม การใชงานอินเตอรเน็ตผานอุปกรณอื่น ๆ ที่ไมใชเครื่องคอมพิวเตอร อาทิ
การใชอินเตอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือ เปนตน
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มูลคาเพิ่ม คํานวณโดย ; มูลคาเพิ่ม = มูลคารายรับ - คาใชจายขั้นกลาง
ซึ่งมูลคารายรับ ประกอบดวย มูลคาผลผลิต รายรับจากการรับจางเหมา ทําการผลิต และผลพลอยไดจากการผลิต
คาใชจายขั้นกลาง ประกอบดวย คาวัสดุดิบและคาใชจายในการผลิตและดําเนินการ (ไมรวมคาเชาที่ดนิ คาดอกเบี้ยเงินกู
และคาขนสง)

36

Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
06 รายรับจากผลผลิตอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
02 โครงการสํารวจการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก พ.ศ. 2547
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
จํานวนรายรับจากผลผลิตอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก ชนิดของสินคาที่ทําการผลิต

4. การจัดจําแนกขอมูล :
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

รายรับจากการจางเหมาทําการผลิตสินคา และรายรับอื่นที่ไดจากการผลิต/ผลพลอยไดจาก
การผลิต
ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ภาค
สํารวจ

5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล : ทุก 2 ป
5.3 ความถี่ในการประมวลผล :

ทุก 2 ป

6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

เอกสาร รายงาน Web Site ของสํานักงานสถิติแหงชาติ

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล :

ทุก 2 ป

7. ความครอบคลุมของประชากร :

ภาคและประเทศ

8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
ชื่อ : นางภัทรวดี สิงคเสลิต
ตําแหนง : หัวหนากลุมสถิติการเกษตร
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบตั ิงาน : สํานักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 2
กลุม/ฝาย : กลุมสถิติการเกษตร
โทรศัพท : 02 281 03333 ตอ 1208
โทรสาร : 02 281 8617
E-mail address : eagrcult@nso.go.th
9. หนวยงาน :
กระทรวง : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรม/ หนวยงาน : สํานักงานสถิติแหงชาติ
10. คํานิยามที่สําคัญ :
การประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก หมายถึง การดําเนินกิจการเกี่ยวกับการประกอบการผลิต ไดแก
การเปลี่ยนรูปวัตถุใหเปนผลิตภัณฑชนิดใหมดวยเครื่องจักรกลหรือเคมีภัณฑ โดยไมคํานึงถึงวางานนั้นทําดวยเครื่องจักร
หรือดวยมือ หรือทําในโรงงาน โรงซอม หรือเคหะสถาน หรือผลิตภัณฑนั้นขายสง หรือขายปลีกก็ตามการประกอบ
ชิ้นสวนของผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นนับวาเปนการผลิตดวย โดยมีลักษณะดังตอไปนี้ประกอบกัน คือ
1) การผลิตผลิตภัณฑเพื่อขาย และอาจใชบริโภคดวย
2) มีจํานวนคนทํางานนอยกวา 10 คน โดยจะมีการจางลูกจางหรือไมก็ได
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3) งานที่ทํานั้นไมคํานึงวาทําดวยมือหรือเครื่องจักร
4) ทั้งนี้ไดรวมการผลิตไวเพื่อบริโภค แตในรอบ 12 เดือนที่แลวกอนวันสัมภาษณไดมีการขายไวดวย
หมายเหตุ การผลิตนั้นผูประกอบการจะตองจัดหาหรือซื้อวัตถุดิบ เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณการผลิตบางสวนหรือ
ทั้งหมด ในการสํารวจครั้งนี้ ไมนับรวม
1) การรับจางเหมาผลิตที่สถานประกอบการหรือครัวเรือนอื่นจัดหาหรือซื้อวัตถุดิบ เครื่องมือเครื่องใช หรืออุปกรณ
ในการผลิตใหทั้งหมด
2) การแปรรูปผลผลิตการเกษตรในลักษณะที่เปนกิจกรรมตอเนื่องจากการทําการเกษตร เชน ทําสวนยางพาราแลวนํา
น้ํายางที่ไดมาผลิตเปนยางแผน หรือทําประมงแลวนําผลผลิตมาแปรรูปเปนของแหง เชน กะป หมึกแหง กุงแหง เหลานี้
ไมนับเปนการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตครั้งนี้
ประเภทอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก แบงออกเปน 8 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 การผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
กลุมที่ 2 การผลิตสิ่งทอสิ่งถัก เครื่องแตงกาย หนังสัตว และผลิตภัณฑหนังสัตว
กลุมที่ 3 การผลิตไมและผลิตภัณฑจากไม (ไมรวมเฟอรนิเจอร)
กลุมที่ 4 การผลิตกระดาษ ผลิตภัณฑจากกระดาษ การพิมพ และการพิมพโฆษณา
กลุมที่ 5 การผลิตเคมีภัณฑ ยาง และพลาสติก
กลุมที่ 6 การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะ
กลุมที่ 7 การผลิตผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ
กลุมที่ 8 อุตสาหกรรมอื่น ๆ (รวมเฟอรนิเจอร)
คนทํางาน หมายถึง ผูท่ที ํางานใหกับสถานประกอบการทั้งที่เปนสมาชิกและไมเปนสมาชิกของครัวเรือน โดยไ
คาจาง เงินเดือน และไมไดรับคาจางเดือนเงิน ประกอบดวย ผูประกอบการ คนทํางานโดยไมไดรับคาจาง เงินเดือน ลูกจาง
คาตอบแทนแรงงาน
1) คาจาง เงินเดือน หมายถึง เงินและ/หรือสิ่งของที่จายใหแกคนทํางานเพื่อเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงาน รวมทั้งคาจาง
ที่จายใหแกเจาของกิจการ ลูกจางที่มาทํางานเปนครั้งคราว ไมวาจะจายเปนงวดรายเดือน รายสัปดาห รายวัน รายชั่วโมง
หรือรายชิ้น
2) คาตอบแทนแรงงานอื่น ๆ เงินโบนัส คาลวงเวลา เงินพิเศษอื่น ๆ
3) สวัสดิการ หมายถึง เงิน สิ่งของ หรือบริการซึ่งจายใหแกลูกจาง เพื่อเปนการสงเคราะห หรือชวยเหลือในการดํารงชีพ
4) เงินสมทบเขากองทุนเพื่อการประกันสังคม หมายถึง เงินที่สถานประกอบการจายสมทบเขากองทุนเพื่อการประกันสังคม
ของทั้งรัฐบาลและเอกชน เพื่อมิใหลูกจางไดรับความเดือดรอนเมื่อตองขาดรายไดไปบางสวนหรือทั้งหมด
วัตถุดิบ หมายถึง สินคาหรือผลผลิตที่สถานประกอบการนํามาใชเปนสวนประกอบทางกายภาพ หรือทางเคมี
เพื่อใหเกิดผลผลิตชนิดใหม รวมทั้งชิ้นสวนที่มาจากสถานประกอบการอื่น เพื่อนํามาประกอบเปนสินคาสําเร็จรูป และวัตถุดิบ
เพื่อการแปรรูป
การใชเครื่องคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต
1) เครื่องคอมพิวเตอร หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรที่สถานประกอบการมีไวใชในการดําเนินกิจการ และสามารถใชงานได
ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ (พีซี) หรือเครื่องคอมพิวเตอรแบบกระเปาหิ้ว (โนตบุค) ไมรวมคอมพิวเตอรที่เสียใชงาน
ไมได หรือคอมพิวเตอรพกพาขนาดเล็ก (ขนาด ประมาณเครื่องคิดเลข)
2) การใชอินเตอรเน็ต หมายถึง สถานประกอบการนั้น ๆ มีการใชอินเตอรเน็ตผานเครื่องคอมพิวเตอร
(แบบตั้งโตะหรือแบบกระเปาหิ้ว) ที่เชื่อมตอสูอินเตอรเน็ตได ซึ่งอาจจะเปนการเชื่อมตอผานวงจรเชา (leased line)
หรือการเชื่อมตอโดยการ “หมุนเขา” (dial-up) ผานสายโทรศัพท อนึ่ง สถานประกอบการหนึ่ง ๆ อาจมีการใชอินเตอรเน็ต
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โดยไมจําเปนจะตองมีเว็บไซตของตนเองก็ไดไมรวม การใชงานอินเตอรเน็ตผานอุปกรณอื่น ๆ ที่ไมใชเครื่องคอมพิวเตอร อาทิ
การใชอินเตอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือ เปนตน
มูลคาเพิ่ม คํานวณโดย ; มูลคาเพิ่ม = มูลคารายรับ - คาใชจายขั้นกลาง
ซึ่งมูลคารายรับ ประกอบดวย มูลคาผลผลิต รายรับจากการรับจางเหมา ทําการผลิต และผลพลอยไดจากการผลิต
คาใชจายขั้นกลาง ประกอบดวย คาวัสดุดิบและคาใชจายในการผลิตและดําเนินการ (ไมรวมคาเชาที่ดินคาดอกเบี้ยเงินกู
และคาขนสง)
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Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
07 การใชประโยชนจากผลผลิตอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
02 โครงการสํารวจการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก พ.ศ. 2547
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
ขอมูลการใชประโยชนจากผลผลิตอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก
4. การจัดจําแนกขอมูล :
ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ภาค
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

สํารวจ

5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล : ทุก 2 ป
5.3 ความถี่ในการประมวลผล :

ทุก 2 ป

6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

เอกสาร รายงาน Web Site ของสํานักงานสถิติแหงชาติ

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล :

ทุก 2 ป

7. ความครอบคลุมของประชากร :

ภาคและประเทศ

8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
ชื่อ : นางภัทรวดี สิงคเสลิต
ตําแหนง : หัวหนากลุมสถิติการเกษตร
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบตั ิงาน : สํานักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 2
กลุม/ฝาย : กลุมสถิติการเกษตร
โทรศัพท : 02 281 03333 ตอ 1208
โทรสาร : 02 281 8617
E-mail address : eagrcult@nso.go.th
9. หนวยงาน :
กระทรวง : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรม/ หนวยงาน : สํานักงานสถิติแหงชาติ
10. คํานิยามที่สําคัญ :
การประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก หมายถึง การดําเนินกิจการเกี่ยวกับการประกอบการผลิต ไดแก
การเปลี่ยนรูปวัตถุใหเปนผลิตภัณฑชนิดใหมดวยเครื่องจักรกลหรือเคมีภัณฑ โดยไมคํานึงถึงวางานนั้นทําดวยเครื่องจักร
หรือดวยมือ หรือทําในโรงงาน โรงซอม หรือเคหะสถาน หรือผลิตภัณฑนั้นขายสง หรือขายปลีกก็ตามการประกอบ
ชิ้นสวนของผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นนับวาเปนการผลิตดวย โดยมีลักษณะดังตอไปนี้ประกอบกัน คือ
1) การผลิตผลิตภัณฑเพื่อขาย และอาจใชบริโภคดวย
2) มีจํานวนคนทํางานนอยกวา 10 คน โดยจะมีการจางลูกจางหรือไมก็ได
3) งานที่ทํานั้นไมคํานึงวาทําดวยมือหรือเครื่องจักร
4) ทั้งนี้ไดรวมการผลิตไวเพื่อบริโภค แตในรอบ 12 เดือนที่แลวกอนวันสัมภาษณไดมีการขายไวดวย
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หมายเหตุ การผลิตนั้นผูประกอบการจะตองจัดหาหรือซื้อวัตถุดิบ เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณการผลิตบางสวนหรือ
ทั้งหมด ในการสํารวจครั้งนี้ ไมนับรวม
1) การรับจางเหมาผลิตที่สถานประกอบการหรือครัวเรือนอื่นจัดหาหรือซื้อวัตถุดิบ เครื่องมือเครื่องใช หรืออุปกรณ
ในการผลิตใหทั้งหมด
2) การแปรรูปผลผลิตการเกษตรในลักษณะที่เปนกิจกรรมตอเนื่องจากการทําการเกษตร เชน ทําสวนยางพาราแลวนํา
น้ํายางที่ไดมาผลิตเปนยางแผน หรือทําประมงแลวนําผลผลิตมาแปรรูปเปนของแหง เชน กะป หมึกแหง กุงแหง เหลานี้
ไมนับเปนการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตครั้งนี้
ประเภทอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก แบงออกเปน 8 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 การผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
กลุมที่ 2 การผลิตสิ่งทอสิ่งถัก เครื่องแตงกาย หนังสัตว และผลิตภัณฑหนังสัตว
กลุมที่ 3 การผลิตไมและผลิตภัณฑจากไม (ไมรวมเฟอรนิเจอร)
กลุมที่ 4 การผลิตกระดาษ ผลิตภัณฑจากกระดาษ การพิมพ และการพิมพโฆษณา
กลุมที่ 5 การผลิตเคมีภัณฑ ยาง และพลาสติก
กลุมที่ 6 การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะ
กลุมที่ 7 การผลิตผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ
กลุมที่ 8 อุตสาหกรรมอื่น ๆ (รวมเฟอรนิเจอร)
คนทํางาน หมายถึง ผูท่ที ํางานใหกับสถานประกอบการทั้งที่เปนสมาชิกและไมเปนสมาชิกของครัวเรือน โดยไ
คาจาง เงินเดือน และไมไดรับคาจางเดือนเงิน ประกอบดวย ผูประกอบการ คนทํางานโดยไมไดรับคาจาง เงินเดือน ลูกจาง
คาตอบแทนแรงงาน
1) คาจาง เงินเดือน หมายถึง เงินและ/หรือสิ่งของที่จายใหแกคนทํางานเพื่อเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงาน รวมทั้งคาจาง
ที่จายใหแกเจาของกิจการ ลูกจางที่มาทํางานเปนครั้งคราว ไมวาจะจายเปนงวดรายเดือน รายสัปดาห รายวัน รายชั่วโมง
หรือรายชิ้น
2) คาตอบแทนแรงงานอื่น ๆ เงินโบนัส คาลวงเวลา เงินพิเศษอื่น ๆ
3) สวัสดิการ หมายถึง เงิน สิ่งของ หรือบริการซึ่งจายใหแกลูกจาง เพื่อเปนการสงเคราะห หรือชวยเหลือในการดํารงชีพ
4) เงินสมทบเขากองทุนเพื่อการประกันสังคม หมายถึง เงินที่สถานประกอบการจายสมทบเขากองทุนเพื่อการประกันสังคม
ของทั้งรัฐบาลและเอกชน เพื่อมิใหลูกจางไดรับความเดือดรอนเมื่อตองขาดรายไดไปบางสวนหรือทั้งหมด
วัตถุดิบ หมายถึง สินคาหรือผลผลิตที่สถานประกอบการนํามาใชเปนสวนประกอบทางกายภาพ หรือทางเคมี
เพื่อใหเกิดผลผลิตชนิดใหม รวมทั้งชิ้นสวนที่มาจากสถานประกอบการอื่น เพื่อนํามาประกอบเปนสินคาสําเร็จรูป และวัตถุดิบ
เพื่อการแปรรูป
การใชเครื่องคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต
1) เครื่องคอมพิวเตอร หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรที่สถานประกอบการมีไวใชในการดําเนินกิจการ และสามารถใชงานได
ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ (พีซี) หรือเครื่องคอมพิวเตอรแบบกระเปาหิ้ว (โนตบุค) ไมรวมคอมพิวเตอรที่เสียใชงาน
ไมได หรือคอมพิวเตอรพกพาขนาดเล็ก (ขนาด ประมาณเครื่องคิดเลข)
2) การใชอินเตอรเน็ต หมายถึง สถานประกอบการนั้น ๆ มีการใชอินเตอรเน็ตผานเครื่องคอมพิวเตอร
(แบบตั้งโตะหรือแบบกระเปาหิ้ว) ที่เชื่อมตอสูอินเตอรเน็ตได ซึ่งอาจจะเปนการเชื่อมตอผานวงจรเชา (leased line)
หรือการเชื่อมตอโดยการ “หมุนเขา” (dial-up) ผานสายโทรศัพท อนึ่ง สถานประกอบการหนึ่ง ๆ อาจมีการใชอินเตอรเน็ต
โดยไมจําเปนจะตองมีเว็บไซตของตนเองก็ไดไมรวม การใชงานอินเตอรเน็ตผานอุปกรณอื่น ๆ ที่ไมใชเครื่องคอมพิวเตอร อาทิ
การใชอินเตอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือ เปนตน
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มูลคาเพิ่ม คํานวณโดย ; มูลคาเพิ่ม = มูลคารายรับ - คาใชจายขั้นกลาง
ซึ่งมูลคารายรับ ประกอบดวย มูลคาผลผลิต รายรับจากการรับจางเหมา ทําการผลิต และผลพลอยไดจากการผลิต
คาใชจายขั้นกลาง ประกอบดวย คาวัสดุดิบและคาใชจายในการผลิตและดําเนินการ (ไมรวมคาเชาที่ดนิ คาดอกเบี้ยเงินกู
และคาขนสง)
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Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
08 สินทรัพยถาวรของอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
02 โครงการสํารวจการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก พ.ศ. 2547
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
ขอมูลประเภทสินทรัพยถาวรของอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็กและลักษณะการครอบครอง
4. การจัดจําแนกขอมูล :
ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ภาค
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

สํารวจ

5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล : ทุก 2 ป
5.3 ความถี่ในการประมวลผล :

ทุก 2 ป

6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

เอกสาร รายงาน Web Site ของสํานักงานสถิติแหงชาติ

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล :

ทุก 2 ป

7. ความครอบคลุมของประชากร :

ภาคและประเทศ

8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
ชื่อ : นางภัทรวดี สิงคเสลิต
ตําแหนง : หัวหนากลุมสถิติการเกษตร
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบตั ิงาน : สํานักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 2
กลุม/ฝาย : กลุมสถิติการเกษตร
โทรศัพท : 02 281 03333 ตอ 1208
โทรสาร : 02 281 8617
E-mail address : eagrcult@nso.go.th
9. หนวยงาน :
กระทรวง : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรม/ หนวยงาน : สํานักงานสถิติแหงชาติ
10. คํานิยามที่สําคัญ :
การประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก หมายถึง การดําเนินกิจการเกี่ยวกับการประกอบการผลิต ไดแก
การเปลี่ยนรูปวัตถุใหเปนผลิตภัณฑชนิดใหมดวยเครื่องจักรกลหรือเคมีภัณฑ โดยไมคํานึงถึงวางานนั้นทําดวยเครื่องจักร
หรือดวยมือ หรือทําในโรงงาน โรงซอม หรือเคหะสถาน หรือผลิตภัณฑนั้นขายสง หรือขายปลีกก็ตามการประกอบ
ชิ้นสวนของผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นนับวาเปนการผลิตดวย โดยมีลักษณะดังตอไปนี้ประกอบกัน คือ
1) การผลิตผลิตภัณฑเพื่อขาย และอาจใชบริโภคดวย
2) มีจํานวนคนทํางานนอยกวา 10 คน โดยจะมีการจางลูกจางหรือไมก็ได
3) งานที่ทํานั้นไมคํานึงวาทําดวยมือหรือเครื่องจักร
4) ทั้งนี้ไดรวมการผลิตไวเพื่อบริโภค แตในรอบ 12 เดือนที่แลวกอนวันสัมภาษณไดมีการขายไวดวย
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หมายเหตุ การผลิตนั้นผูประกอบการจะตองจัดหาหรือซื้อวัตถุดิบ เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณการผลิตบางสวนหรือ
ทั้งหมด ในการสํารวจครั้งนี้ ไมนับรวม
1) การรับจางเหมาผลิตที่สถานประกอบการหรือครัวเรือนอื่นจัดหาหรือซื้อวัตถุดิบ เครื่องมือเครื่องใช หรืออุปกรณ
ในการผลิตใหทั้งหมด
2) การแปรรูปผลผลิตการเกษตรในลักษณะที่เปนกิจกรรมตอเนื่องจากการทําการเกษตร เชน ทําสวนยางพาราแลวนํา
น้ํายางที่ไดมาผลิตเปนยางแผน หรือทําประมงแลวนําผลผลิตมาแปรรูปเปนของแหง เชน กะป หมึกแหง กุงแหง เหลานี้
ไมนับเปนการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตครั้งนี้
ประเภทอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก แบงออกเปน 8 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 การผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
กลุมที่ 2 การผลิตสิ่งทอสิ่งถัก เครื่องแตงกาย หนังสัตว และผลิตภัณฑหนังสัตว
กลุมที่ 3 การผลิตไมและผลิตภัณฑจากไม (ไมรวมเฟอรนิเจอร)
กลุมที่ 4 การผลิตกระดาษ ผลิตภัณฑจากกระดาษ การพิมพ และการพิมพโฆษณา
กลุมที่ 5 การผลิตเคมีภัณฑ ยาง และพลาสติก
กลุมที่ 6 การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะ
กลุมที่ 7 การผลิตผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ
กลุมที่ 8 อุตสาหกรรมอื่น ๆ (รวมเฟอรนิเจอร)
คนทํางาน หมายถึง ผูท่ที ํางานใหกับสถานประกอบการทั้งที่เปนสมาชิกและไมเปนสมาชิกของครัวเรือน โดยไ
คาจาง เงินเดือน และไมไดรับคาจางเดือนเงิน ประกอบดวย ผูประกอบการ คนทํางานโดยไมไดรับคาจาง เงินเดือน ลูกจาง
คาตอบแทนแรงงาน
1) คาจาง เงินเดือน หมายถึง เงินและ/หรือสิ่งของที่จายใหแกคนทํางานเพื่อเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงาน รวมทั้งคาจาง
ที่จายใหแกเจาของกิจการ ลูกจางที่มาทํางานเปนครั้งคราว ไมวาจะจายเปนงวดรายเดือน รายสัปดาห รายวัน รายชั่วโมง
หรือรายชิ้น
2) คาตอบแทนแรงงานอื่น ๆ เงินโบนัส คาลวงเวลา เงินพิเศษอื่น ๆ
3) สวัสดิการ หมายถึง เงิน สิ่งของ หรือบริการซึ่งจายใหแกลูกจาง เพื่อเปนการสงเคราะห หรือชวยเหลือในการดํารงชีพ
4) เงินสมทบเขากองทุนเพื่อการประกันสังคม หมายถึง เงินที่สถานประกอบการจายสมทบเขากองทุนเพื่อการประกันสังคม
ของทั้งรัฐบาลและเอกชน เพื่อมิใหลูกจางไดรับความเดือดรอนเมื่อตองขาดรายไดไปบางสวนหรือทั้งหมด
วัตถุดิบ หมายถึง สินคาหรือผลผลิตที่สถานประกอบการนํามาใชเปนสวนประกอบทางกายภาพ หรือทางเคมี
เพื่อใหเกิดผลผลิตชนิดใหม รวมทั้งชิ้นสวนที่มาจากสถานประกอบการอื่น เพื่อนํามาประกอบเปนสินคาสําเร็จรูป และวัตถุดิบ
เพื่อการแปรรูป
การใชเครื่องคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต
1) เครื่องคอมพิวเตอร หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรที่สถานประกอบการมีไวใชในการดําเนินกิจการ และสามารถใชงานได
ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ (พีซี) หรือเครื่องคอมพิวเตอรแบบกระเปาหิ้ว (โนตบุค) ไมรวมคอมพิวเตอรที่เสียใชงาน
ไมได หรือคอมพิวเตอรพกพาขนาดเล็ก (ขนาด ประมาณเครื่องคิดเลข)
2) การใชอินเตอรเน็ต หมายถึง สถานประกอบการนั้น ๆ มีการใชอินเตอรเน็ตผานเครื่องคอมพิวเตอร
(แบบตั้งโตะหรือแบบกระเปาหิ้ว) ที่เชื่อมตอสูอินเตอรเน็ตได ซึ่งอาจจะเปนการเชื่อมตอผานวงจรเชา (leased line)
หรือการเชื่อมตอโดยการ “หมุนเขา” (dial-up) ผานสายโทรศัพท อนึ่ง สถานประกอบการหนึ่ง ๆ อาจมีการใชอินเตอรเน็ต
โดยไมจําเปนจะตองมีเว็บไซตของตนเองก็ไดไมรวม การใชงานอินเตอรเน็ตผานอุปกรณอื่น ๆ ที่ไมใชเครื่องคอมพิวเตอร อาทิ
การใชอินเตอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือ เปนตน
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มูลคาเพิ่ม คํานวณโดย ; มูลคาเพิ่ม = มูลคารายรับ - คาใชจายขั้นกลาง
ซึ่งมูลคารายรับ ประกอบดวย มูลคาผลผลิต รายรับจากการรับจางเหมา ทําการผลิต และผลพลอยไดจากการผลิต
คาใชจายขั้นกลาง ประกอบดวย คาวัสดุดิบและคาใชจายในการผลิตและดําเนินการ (ไมรวมคาเชาที่ดนิ คาดอกเบี้ยเงินกู
และคาขนสง)
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Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
09 ภาวะหนี้สินของกิจการการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
02 โครงการสํารวจการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก พ.ศ. 2547
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
ขอมูลการมีหนี้สิน จํานวนหนี้สิน เหตุผลหลักของการกูยืม แหลงเงินกูและการเสียดอกเบี้ย
4. การจัดจําแนกขอมูล :
ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ภาค
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :

สํารวจ

5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล : ทุก 2 ป
5.3 ความถี่ในการประมวลผล :

ทุก 2 ป

6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :

เอกสาร รายงาน Web Site ของสํานักงานสถิติแหงชาติ

6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล :

ทุก 2 ป

7. ความครอบคลุมของประชากร :

ภาคและประเทศ

8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
ชื่อ : นางภัทรวดี สิงคเสลิต
ตําแหนง : หัวหนากลุมสถิติการเกษตร
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบตั ิงาน : สํานักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 2
กลุม/ฝาย : กลุมสถิติการเกษตร
โทรศัพท : 02 281 03333 ตอ 1208
โทรสาร : 02 281 8617
E-mail address : eagrcult@nso.go.th
9. หนวยงาน :
กระทรวง : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรม/ หนวยงาน : สํานักงานสถิติแหงชาติ
10. คํานิยามที่สําคัญ :
การประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก หมายถึง การดําเนินกิจการเกี่ยวกับการประกอบการผลิต ไดแก
การเปลี่ยนรูปวัตถุใหเปนผลิตภัณฑชนิดใหมดวยเครื่องจักรกลหรือเคมีภัณฑ โดยไมคํานึงถึงวางานนั้นทําดวยเครื่องจักร
หรือดวยมือ หรือทําในโรงงาน โรงซอม หรือเคหะสถาน หรือผลิตภัณฑนั้นขายสง หรือขายปลีกก็ตามการประกอบ
ชิ้นสวนของผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นนับวาเปนการผลิตดวย โดยมีลักษณะดังตอไปนี้ประกอบกัน คือ
1) การผลิตผลิตภัณฑเพื่อขาย และอาจใชบริโภคดวย
2) มีจํานวนคนทํางานนอยกวา 10 คน โดยจะมีการจางลูกจางหรือไมก็ได
3) งานที่ทํานั้นไมคํานึงวาทําดวยมือหรือเครื่องจักร
4) ทั้งนี้ไดรวมการผลิตไวเพื่อบริโภค แตในรอบ 12 เดือนที่แลวกอนวันสัมภาษณไดมีการขายไวดวย
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หมายเหตุ การผลิตนั้นผูประกอบการจะตองจัดหาหรือซื้อวัตถุดิบ เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณการผลิตบางสวนหรือ
ทั้งหมด ในการสํารวจครั้งนี้ ไมนับรวม
1) การรับจางเหมาผลิตที่สถานประกอบการหรือครัวเรือนอื่นจัดหาหรือซื้อวัตถุดิบ เครื่องมือเครื่องใช หรืออุปกรณ
ในการผลิตใหทั้งหมด
2) การแปรรูปผลผลิตการเกษตรในลักษณะที่เปนกิจกรรมตอเนื่องจากการทําการเกษตร เชน ทําสวนยางพาราแลวนํา
น้ํายางที่ไดมาผลิตเปนยางแผน หรือทําประมงแลวนําผลผลิตมาแปรรูปเปนของแหง เชน กะป หมึกแหง กุงแหง เหลานี้
ไมนับเปนการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตครั้งนี้
ประเภทอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก แบงออกเปน 8 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 การผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
กลุมที่ 2 การผลิตสิ่งทอสิ่งถัก เครื่องแตงกาย หนังสัตว และผลิตภัณฑหนังสัตว
กลุมที่ 3 การผลิตไมและผลิตภัณฑจากไม (ไมรวมเฟอรนิเจอร)
กลุมที่ 4 การผลิตกระดาษ ผลิตภัณฑจากกระดาษ การพิมพ และการพิมพโฆษณา
กลุมที่ 5 การผลิตเคมีภัณฑ ยาง และพลาสติก
กลุมที่ 6 การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะ
กลุมที่ 7 การผลิตผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ
กลุมที่ 8 อุตสาหกรรมอื่น ๆ (รวมเฟอรนิเจอร)
คนทํางาน หมายถึง ผูท่ที ํางานใหกับสถานประกอบการทั้งที่เปนสมาชิกและไมเปนสมาชิกของครัวเรือน โดยไ
คาจาง เงินเดือน และไมไดรับคาจางเดือนเงิน ประกอบดวย ผูประกอบการ คนทํางานโดยไมไดรับคาจาง เงินเดือน ลูกจาง
คาตอบแทนแรงงาน
1) คาจาง เงินเดือน หมายถึง เงินและ/หรือสิ่งของที่จายใหแกคนทํางานเพื่อเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงาน รวมทั้งคาจาง
ที่จายใหแกเจาของกิจการ ลูกจางที่มาทํางานเปนครั้งคราว ไมวาจะจายเปนงวดรายเดือน รายสัปดาห รายวัน รายชั่วโมง
หรือรายชิ้น
2) คาตอบแทนแรงงานอื่น ๆ เงินโบนัส คาลวงเวลา เงินพิเศษอื่น ๆ
3) สวัสดิการ หมายถึง เงิน สิ่งของ หรือบริการซึ่งจายใหแกลูกจาง เพื่อเปนการสงเคราะห หรือชวยเหลือในการดํารงชีพ
4) เงินสมทบเขากองทุนเพื่อการประกันสังคม หมายถึง เงินที่สถานประกอบการจายสมทบเขากองทุนเพื่อการประกันสังคม
ของทั้งรัฐบาลและเอกชน เพื่อมิใหลูกจางไดรับความเดือดรอนเมื่อตองขาดรายไดไปบางสวนหรือทั้งหมด
วัตถุดิบ หมายถึง สินคาหรือผลผลิตที่สถานประกอบการนํามาใชเปนสวนประกอบทางกายภาพ หรือทางเคมี
เพื่อใหเกิดผลผลิตชนิดใหม รวมทั้งชิ้นสวนที่มาจากสถานประกอบการอื่น เพื่อนํามาประกอบเปนสินคาสําเร็จรูป และวัตถุดิบ
เพื่อการแปรรูป
การใชเครื่องคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต
1) เครื่องคอมพิวเตอร หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรที่สถานประกอบการมีไวใชในการดําเนินกิจการ และสามารถใชงานได
ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ (พีซี) หรือเครื่องคอมพิวเตอรแบบกระเปาหิ้ว (โนตบุค) ไมรวมคอมพิวเตอรที่เสียใชงาน
ไมได หรือคอมพิวเตอรพกพาขนาดเล็ก (ขนาด ประมาณเครื่องคิดเลข)
2) การใชอินเตอรเน็ต หมายถึง สถานประกอบการนั้น ๆ มีการใชอินเตอรเน็ตผานเครื่องคอมพิวเตอร
(แบบตั้งโตะหรือแบบกระเปาหิ้ว) ที่เชื่อมตอสูอินเตอรเน็ตได ซึ่งอาจจะเปนการเชื่อมตอผานวงจรเชา (leased line)
หรือการเชื่อมตอโดยการ “หมุนเขา” (dial-up) ผานสายโทรศัพท อนึ่ง สถานประกอบการหนึ่ง ๆ อาจมีการใชอินเตอรเน็ต
โดยไมจําเปนจะตองมีเว็บไซตของตนเองก็ไดไมรวม การใชงานอินเตอรเน็ตผานอุปกรณอื่น ๆ ที่ไมใชเครื่องคอมพิวเตอร อาทิ
การใชอินเตอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือ เปนตน
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มูลคาเพิ่ม คํานวณโดย ; มูลคาเพิ่ม = มูลคารายรับ - คาใชจายขั้นกลาง
ซึ่งมูลคารายรับ ประกอบดวย มูลคาผลผลิต รายรับจากการรับจางเหมา ทําการผลิต และผลพลอยไดจากการผลิต
คาใชจายขั้นกลาง ประกอบดวย คาวัสดุดิบและคาใชจายในการผลิตและดําเนินการ (ไมรวมคาเชาที่ดนิ คาดอกเบี้ยเงินกู
และคาขนสง)
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แบบสอบถามการจัดทําโครงการสํารวจ
ประชากร
xคุมรวม (Coverage)
ครัวเรือนสวนบุคคล/สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็กทั่วประเทศ
(มีคนทํางานนอยกวา 10 คน) ที่ประกอบอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อขาย
xจํานวนประชากร (Population : N)
ตัวอยาง
xวิธีการเลือกตัวอยาง (Sample Selection)

xขนาดตัวอยาง (Sample Size : n)
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
สัมภาษณโดยตรง โดยเจาหนาที่จาก...........................................................
สัมภาษณทางโทรศัพท
สงแบบสอบถามทางไปรษณีย
ทอดแบบสอบถาม
ตอบแบบสอบถามทางอินเตอรเน็ต

คุมรวม (Coverage) หมายถึง การกําหนดขอบขายของการทําสํามะโนหรือสํารวจวา "ประชากร" หนวยใดหรือ
ประเภทใดบางที่อยูในขอบขายของการทําสํามะโนหรือสํารวจ หรือยกเวนประเภทใดบาง ทั้งนี้เพื่อใหเจาหนาที่
ปฏิบัติงานทุกคนรวมทั้งผูใชขอมูลไดทราบวามีประชากรใดบาง
ประชากร (Population) หมายถึง กลุมสมาชิกทั้งหมดของสิ่งตางๆ ที่ตองการศึกษ าหรือตองการสรุปอางอิงจะเปน
คน สัตว สิ่งของ เหตุการณ ปรากฏการณ หรือพฤติกรรมใดๆ ก็ได ซึ่งอยูภายในขอบเขตที่กําหนด
ตัวอยาง (Sample) หมายถึง กลุมสมาชิกของประชากรที่ถูกเลือกมาดวยวิธีการตางๆ เพื่อทําการศึกษาวิเคราะห
แลวนําผลหรือขอสรุปที่ไดไปใชอางอิงถึงประชากร ถากลุมสมาชิกที่เลือกมานั้นเปนตัวแทนที่ดีของประชากร และมี
จํานวนมากพอแลว คาที่ใชสรุปอางอิงถึงประชา
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Official Statistics Profile
สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน
1. ชื่อสถิติทางการ :
01 คาตอบแทนแรงงานของลูกจางในสถานประกอบการกอสราง
2. ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
03 โครงการสํารวจอุตสาหกรรมกอสราง
3. คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :
คาตอบแทนแรงงานของลูกจางในสถานประกอบการกอสราง ประกอบดวย คาจาง
หรือเงินเดือน คาลวงเวลา คาโบนัสเงินรางวัลพิเศษ คาครองชีพ สวัสดิการและ
ผลประโยชนตอบแทนอื่น ๆ เปนตน
4. การจัดจําแนกขอมูล :
- ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางานแบงออกเปน 5 กลุม ดังนี้
กลุมคนทํางาน 1-5 คน /6-10 คน /11-15 คน /16-20 คน /มากกวา 20 คน)
- ประเภทอุตสาหกรรม (ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ISIC : Rev 3.0
ประเภท F : การกอสราง หมูยอย 4510 - 4550)
- ภาค (กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล/กลาง/เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ/ใต) และทั่วประเทศ
5. การจัดทําขอมูล
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล :
สัมภาษณ / ทอดแบบสอบถาม
5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล : ทุก 5 ป
5.3 ความถี่ในการประมวลผล :
ทุก 5 ป
6. การเผยแพรขอมูล
6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :
รายงาน / เว็บไซต / CD-ROM
6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุก 5 ป
7. ความครอบคลุมของประชากร : ภาค และทั่วประเทศ
8. ผูรับผิดชอบขอมูลที่จัดเก็บ/ จัดทํา :
ชื่อ : นางสาวปวรพัชร สิทธิกูล
ตําแหนง : นักสถิติเศรษฐสังคม 6 ว
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัตงิ าน : สํานักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 1
กลุม/ฝาย : สถิติสถานประกอบการ 1
โทรศัพท : 0-2281-0333 ตอ 1212
โทรสาร : 0-2281-8617
E-mail address : eindust@nso.go.th
9. หนวยงาน :
กระทรวง : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรม/ หนวยงาน :
สํานักงานสถิติแหงชาติ

10. คํานิยามที่สําคัญ :
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คาจางหรือเงินเดือน หมายถึง เงินที่นายจางหรือสถานประกอบการจายใหลูกจาง ในรอบปตามขอตกลงการ
จางแรงงาน โดยอาจจายตามเงื่อนไขของระยะเวลาหรือจายตามปริมาณงาน
คาลวงเวลา โบนัส เงินรางวัลพิเศษ เงินเพิ่มคาครองชีพ คานายหนา หมายถึง เงินนอกเหนือจากคาจาง เงินเดือน
ที่สถานประกอบการจายใหแกลูกจาง เปนคาตอบแทนในการทํางาน
สวัสดิการและผลประโยชนตอบแทนอื่น ๆ หมายถึง ผลประโยชนตอบแทนแรงงานที่นายจางหรือสถานประกอบการ
จายหรือบริการใหแกลูกจาง ไดแก คาตอบแทนแรงงานที่จายเปนสิ่งของและสวัสดิการที่นายจางจัดหาหรือบริการลูกจาง เชน
อาหาร เครื่องดื่ม บานพักคนงาน คาเชาบาน คาซอมแซมที่อยูอาศัย คารักษาพยาบาล บริการดูแลบุตร พาหนะรับสงมาทํางาน
บันเทิงหรือนันทนาการตาง ๆ ที่จัดใหลูกจาง เปนตน การจายอาจเปนตัวเลขหรือไมก็ได

