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คูมือการประมวลผลสถิติบัญชีประชาชาติ
1.

บทนํา

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยสํานักบัญชีประชาชาติ มีหนาที่
ในการจัดทําขอมูลสถิติบัญชีประชาชาติ เผยแพรสูสาธารณชนเปนประจําทุกป โดยไดเริ่มจัดทําสถิติบัญชี
ประชาชาติตามระบบบัญชีประชาชาติ (System of National Accounts: SNA) ขององคการสหประชาชาติครั้ง
แรกตั้งแตป พ.ศ.2493 เปนตนมา ซึ่งเปนระบบที่องคการสหประชาชาติไดริเริ่มไวและไดมีการพัฒนาตอมาดวย
ความรวมมือขององคการระหวางประเทศตาง ๆ คือ เริ่มจากระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ. 1953 (1953 SNA)
และพัฒนาตอมาเปนระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ. 1968 (1968 SNA) และปจจุบันกําลังอยูในชวงปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจัด ทําไปสู ระบบบั ญชีป ระชาชาติ ค.ศ.1993 (1993 SNA) โดยการจัดทํ าไดมีการพัฒนากรอบ
แนวคิด คุมรวม การจัดเก็บขอมูลมาเปนลําดับเพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกันกับตางประเทศ
โดยที่ขอมูลสถิติบัญชีประชาชาติเปนขอมูลเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่สําคัญ ดังนั้นสํานักบัญชี
ประชาชาติจึงเห็นควรใหมีการจัดทําคูมือการคํานวณสถิติบัญชีประชาชาติของประเทศไทยขึ้นเพื่อใชเปนคูมือ
สําหรับผูใหขอมูลและผูใชขอมูลจากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใหเขาใจขั้นตอนและกรอบการ
ดําเนินงานการจัดทําสถิติบัญชีประชาชาติของประเทศไทย อนุกรมที่เผยแพรในปจจุบัน เชน แนวคิด คํานิยาม
คุมรวม การจําแนกรายการ การประมวลผล และแหลงขอมูล เปนตน ซึ่งจะทําใหการนําตัวเลขสถิติขอมูลบัญชี
ประชาชาติไปใชวิเคราะหสถานการณทางเศรษฐกิจตางๆ ไดอยางถูกตองยิ่งขึ้น
2.

แนวคิด (Concept)

บัญชีประชาชาติ (National Income) หมายถึง การบันทึกกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศที่
ไหลเวียนในหนึ่งรอบระยะเวลาที่กําหนดระหวางหนวยเศรษฐกิจตางๆ ของประเทศ อันประกอบดวย การผลิต
สินคาและบริการ การเกิดขึ้นหรือไดมาของรายไดซึ่งก็คือ ผลตอบแทนปจจัยการผลิตที่เกิดขึ้นจากการผลิต
สินคาและบริการดังกลาว การใชจายซื้อสินคาและบริการของครัวเรือนและรัฐบาลรวมทั้งการใชจายลงทุนที่
เกิดขึ้นและการประกอบธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหวางภาคเศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ
การประมวลรายไดประชาชาติสามารถจัดทําได 3 ดาน คือ ดานการผลิต (Production approach)
ดานรายจาย (Expenditure approach) และดานรายได (Income approach) บนพื้นฐานของทฤษฎี
เศรษฐศาสตร
3.

องคประกอบของรูปแบบบัญชี (Structure of Accounts)

3.1 บัญชีหลัก (Main accounts) หมายถึง บัญชีที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธรวมกันของการ
ดําเนินธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นภายในประเทศและระหวางประเทศในชวงเวลาหนึ่ง โดยความสัมพันธ
สามารถตรวจสอบในระบบได (Cross check) ถึงแหลงที่มา (Resource) และใชไป (Use) หรือการจัดสรร
ทรัพยากรที่มีอยางจํากัดไปยังปจจัยการผลิตตาง ๆ ในระบบเศรษฐกิจได
ประกอบดวย 6 ตารางหลัก (Accounts) คือ
Account 1

Domestic Product

Account 2

National Income

2
Account 3

Domestic Capital Formation

Account 4

Households and Private Non-Profit Institutions

Account 5

General Government

Account 6

External Transaction (The rest of the world)

Account 1

Domestic Product

เปนบัญชีที่แสดงความสัมพันธระหวางดานการผลิต (Supply Side) และ
ดานรายจาย (Demand Side) ซึ่งเปนไปตามหลักทฤษฎีเศรษฐศาสตรมหภาคโดย John Maynard Keynes ที่
มีรูปแบบสมการดังนี้
Aggregate Supply

=

Aggregate Demand

=

C + I + G + (X-M)

หรือ
Y (GDP)
โดยที่
Y (GDP) =

ผลผลิตขั้นสุดทาย (Final Output) มีคาเทากับมูลคาเพิ่ม
(Value Added) จากกิจกรรมการผลิตสินคาและบริการใน
ระบบเศรษฐกิจ

C

รายจายเพื่อการอุปโภคบริโภคสินคาและบริการขั้น

=

สุดทายของครัวเรือน
I

=

การลงทุนของภาคเอกชนและภาครัฐ

G

=

รายจายเพื่อการอุปโภคบริโภคสินคาและบริการขั้น
สุดทายของภาครัฐบาล

Account 2

X

=

การสงออกสินคาและบริการ

M

=

การนําเขาสินคาและบริการ

National Income

เปนบัญชีที่แสดงผลการคํานวณรายไดประชาชาติทางดานรายได (Income Approach) หรือ
ผลรวมรายไดจากผลตอบแทนจากปจจัยการผลิต ประกอบดวยผลตอบแทนจากแรงงาน ทุน ที่ดิน และ
ผูประกอบการ หากนําผลรวมของรายไดเทียบกับ ผลิตภัณฑประชาชาติสุทธิ ณ ราคาปจจัยการผลิต จะเทากับ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศสุทธิ ณ ราคาปจจัยการผลิต (Net Domestic Product at factor cost) บวกดวย
ผลตอบแทนปจจัยการผลิตสุทธิ (Net Factor Income Payment from the Rest of the World)

สํานักบัญชีประชาชาติ สศช.
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Account 3

Domestic Capital Formations

เปนบัญชีที่แสดงความสัมพันธระหวางรายจายเพื่อการลงทุน (Gross Domestic Capital
Formation) และแหลงที่มาของเงินทุน (Finance of Gross Domestic Capital Formation) ที่มาจากการออมใน
ประเทศ (Saving) และตางประเทศ (Surplus of the Nation on current accounts)
Account 4

Households and Private Non-Profit Institutions

เปนบัญชีที่แสดงความสัมพันธระหวางรายได (Income) รายจาย (expenditure) เงินออม
(saving) และรายไดที่พึงจับจายใชสอย (disposable of income) ของครัวเรือน และสถาบันที่ไมแสวงหากําไร
(Household & Private Non-Profit Institution) โดยมีแหลงรายไดจากเงินคาตอบแทนแรงงาน ผลประโยชน
จากกองทุนประกันสังคม รายไดจากการประกอบการ รายไดจากทรัพยสิน และเงินโอนรับจากสถาบันตางๆ
สวนดานรายจาย ประกอบดวย รายจายเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumption expenditure) การจายสมทบ
กองทุนประกันสังคม (Social security contribution) ดอกเบี้ยหนี้เพื่อการบริโภค คาภาษีทางตรง (Direct
taxes) และเงินโอนที่จายใหรัฐบาลและสถาบันตางประเทศ ผลตางระหวางรายไดและคาใชจายดังกลาวคือ เปน
เงินออม (Saving) ของครัวเรือนและสถาบันไมแสวงกําไร
Account 5

General Government

เปนบัญชีที่แสดงความสัมพันธระหวางรายรับ (Income) และรายจายของรัฐบาล โดยรัฐบาลมี
แหลงรายไดจากทรัพยสินและการประกอบการ (Income from property and entrepreneurship) ภาษีทางตรง
และทางออม (Direct - Indirect taxes) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (Total contributions to social
security) และเงินโอนรับจากสถาบันตางๆ โดยมีสวนที่เปนรายการหักรายรับ 2 รายการคือ เงินสมทบที่รัฐบาล
จายเขากองทุนประกันสังคม และดอกเบี้ยหนี้สาธารณะ สวนดานรายจายรัฐบาลประกอบดวย รายจายเพื่อการ
อุปโภคบริโภคของรัฐบาล (Government consumption expenditure) รายจายสําหรับผลประโยชนของ
ผูประกันตนในกองทุนประกันสังคม (Social security benefit) รายจายเพื่ออุดหนุนการผลิต (Subsidies)
รวมทั้งเงินโอนใหครัวเรือน สถาบันไมแสวงกําไรและใหตางประเทศ ผลตางระหวางรายไดและคาใชจายดัง
กลาวคือ เปนเงินออม (Saving) ของรัฐบาล
Account 6

External Transaction (The rest of the world)

เปนบัญชีที่แสดงถึงความสัมพันธกับภาคตางประเทศ (The Rest of the World) โดยทางดาน
รายรับประกอบดวยรายรับจากการสงออกสินคาและบริการ (Export of Goods and Services) ผลตอบแทน
ปจจัยการผลิตสุทธิ (Net factor income) และเงินโอนรับจากตางประเทศ (Current transfer to the rest of the
world) ทางดานรายจายประกอบดวยการนําเขาสินคาและบริการ (Import of Goods and Services) และ เงิน
โอนจายไปตางประเทศ (Current transfer to the rest of the world) โดยรายการสมดุลของบัญชีนี้คือ ดุลบัญชี
เดินสะพัด (Surplus of the Nation on current accounts)

สํานักบัญชีประชาชาติ สศช.
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3.2

ตารางสรุปและตารางสนับสนุน (Summary and Supporting Table)

3.2.1 ทางดานการผลิต (Production Approach) (หนังสือรายไดประชาชาติ ตารางสรุป
1 - 5 และตารางสนับสนุน 12 - 37) เปนการแสดงผลการจัดทํารายไดประชาชาติทางดานการผลิต จําแนกตาม
สาขาการผลิต 16 สาขาการผลิต ประกอบดวย
1)

สาขาเกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม

2)

สาขาประมง

3)

สาขาการทําเหมืองแรและเหมืองหิน

4)

สาขาอุตสาหกรรม (การผลิต) ประกอบดวย 22 อุตสาหกรรมยอย

5)

สาขาไฟฟา ประปา และโรงแยกแกส

6)

สาขาการกอสราง

7)

สาขาการขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต
ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน

8)

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร

9)

สาขาการขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม

10)

สาขาตัวกลางทางการเงิน

11)

สาขาบริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และบริการทางธุรกิจ

12)

สาขาการบริหารราชการแผนดิน การปองกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ

13)

สาขาการศึกษา

14)

สาขาบริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห

15)

สาขาบริการชุมชน สังคม และสวนบุคคลอื่น ๆ

16)

สาขาลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล

3.2.2 ทางดานรายจาย (Expenditure Approach) ประกอบดวย
ดานรายจายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน (Private Consumption
Expenditure) (หนังสือรายไดประชาชาติ ตารางสรุป 6 - 7 และตารางสนับสนุน 38 - 41) ประกอบดวย
คาใชจายใน 12 หมวดหลักคือ
1)

หมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล

2)

หมวดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและบุหรี่

3)

หมวดเครื่องนุมหมและรองเทา

4)

หมวดคาเชา ประปา ไฟฟา และเชื้อเพลิง
สํานักบัญชีประชาชาติ สศช.

5
5)

หมวดเฟอรนิเจอร เครื่องใชในครัวเรือนและบริการซอมแซม

6)

หมวดการสาธารณสุข

7)

หมวดบริการขนสง

8)

หมวดการสื่อสาร

9)

หมวดบันเทิงและวัฒนธรรม

10)

หมวดการศึกษา

11)

หมวดภัตตาคารและโรงแรม

12)

หมวดสินคาและบริการเบ็ดเตล็ด

ดา นรายจ ายเพื่อการอุปโภคบริ โภคของรัฐ บาล (General Government
Consumption Expenditure) (หนังสือรายไดประชาชาติ ตารางสรุป 6 - 7 และตารางสนับสนุน 42 - 43)
ประกอบดวย คาใชจายใน 3 ลักษณะคือ
1)

จําแนกตามชนิดของคาใชจาย (By type of Expenditure)

2)

จําแนกตามวัตถุประสงคของการใชจาย (By Purpose)

3)

จําแนกตามอํานาจการบริหารงาน (By Type of Authority)

ดานการสะสมทุนเบื้องตน (Gross Capital Formation) (หนังสือรายได
ประชาชาติ ตารางสรุป 8 - 9 และตารางสนับสนุน 44 - 50) ประกอบดวย 2 สวน คือ การสะสมทุนถาวร
เบื้องตน (Gross Fixed Capital Formation) และสวนเปลี่ยนสินคาคงเหลือ (Change in Inventories)
หรือการลงทุนประกอบดวย

1)

2)

การสะสมทุนถาวรเบื้องตน (Gross Fixed Capital Formation)


การลงทุนดานการกอสราง (Construction)



การลงทุนดานเครื่องจักรเครื่องมือ (Equipment)

สวนเปลี่ยนสินคาคงเหลือ (Change in Inventories)

ดานการสงออกและการนําเขาสินคาและบริการ (Exports and Imports of
Goods and Services) (หนังสือรายไดประชาชาติ ตารางสรุป 1 - 2) ประกอบดวย
1)

2)

การสงออกสินคาและบริการ (Exports of Goods and Services)


สินคาสงออก (Exports of Goods)



บริการรับ (Exports of Services)

การนําเขาสินคาและบริการ (Imports of Goods and Services)


สินคานําเขา (Imports of Goods)
สํานักบัญชีประชาชาติ สศช.
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บริการจาย (Imports of Services)

3.2.3 ดานรายได (Income Approach) ประกอบดวย (หนังสือรายไดประชาชาติ ตาราง
สรุป 10 -11 และตารางสนับสนุน 51 - 58) ประกอบดวยผลตอบแทนจาการใชปจจัยการผลิต
1)

คาตอบแทนแรงงาน (Compensation of Employees)

2)
รายไดจากการเกษตรและการประกอบการที่มิใชนิติบุคคล
(Income from Farms, Professions and Other Unincorporated)
Received by household)

3)

รายไดจากทรัพยสินของครัวเรือน (Income from Property

4)

เงินออมนิติบุคคล (Saving of Corporations)

5)

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (Direct taxes on Corporations)

6)

เงินโอนนิติบุคคล (Corporate Transfer Payments)

7)
รายไดจากทรัพยสินและการประกอบการของภาครัฐบาล (General
Government Income from Property and Entrepreneurship Profit of Government Enterprises)
4.

หลักการประมวลผลรายไดประชาชาติ

การลงบัญชีตามระบบบัญชีที่เปนมาตรฐานสากล จะตองประมวลผลมูลคาที่เปนตัวเงิน (Money term)
ทั้งทางดานการผลิต การใชจาย และดานรายได ทั้งนี้ผลที่ไดจากทั้ง 3 ดานจะตองเทากันหรือใกลเคียงกัน การ
ที่จะเลือกดานใดดานหนึ่งเปนหลักนั้น ขึ้นกับความถูกตองและสมบูรณของขอมูลในแตละดาน สําหรับกรณี
ประเทศไทยจะใชดานการผลิตเปนดานหลัก
4.1

ทางดานการผลิต (Production Approach)

วิธีการประมวลผลบัญชีรายไดประชาชาติรายป ในดานการผลิตนั้นใชวิธีการหามูลคาเพิ่มโดย
การรวบรวมขอมูลมูลคาผลผลิต (Gross Output) และตนทุนคาใชจายขั้นกลาง (Intermediate Consumption)
ของสถานประกอบการในกิจกรรมที่เกี่ยวของทั้งหมดแลวนํามาคํานวณหามูลคาเพิ่ม (Value Added) ซึ่งก็คือ
สวนตางระหวางคาทั้งสองดังกลาว เมื่อนํามูลคาเพิ่ม (Value Added) ของทุกสาขาการผลิตมารวมกันก็จะได
Aggregate Supply หรือผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Products) หรือ GDP ของระบบ
เศรษฐกิจ
4.2

ทางดานรายจาย (Expenditure Approach)

เปนวิธีการคํานวณหามูลคาการใชจายขั้นสุดทาย (Final Consumption) หรือ Aggregate
Demand ของระบบเศรษฐกิจประกอบดวย
1)
รายจายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน (C) ประมาณจากมูลคาการใชจาย
จริง (Final Expense) ของประชาชนโดยรวม โดยใชผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเปน
ขอมูลหลัก ประกอบกับขอมูลอื่นที่แสดงการบริโภคในประเทศ เชน ยอดจําหนายเครื่องดื่ม ยาสูบ และรถยนต
สํานักบัญชีประชาชาติ สศช.
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เปนตน รวมทั้งการใชวิธีกระแสสินคา (Commodity Flow Method) ซึ่งเปนวิธีการประมาณมูลคาการใชจาย
ทางออมโดยอาศัยผลจากการประมวลมูลคาการผลิตสินคาและบริการที่ไดมาในขั้นตอนแรกของการคํานวณ
ด า นการผลิ ต หั กออกด ว ยมู ล ค า การส งออกสิ น ค า หรื อ บริ การนั้ น รวมกั บ การนํ า เข า สิ น ค า และบริ การจาก
ตางประเทศ แลวนํามาบวกกับคาการขนสงและการตลาดก็จะไดมูลคา ณ ราคาผูซื้อปลายทางที่ครัวเรือนจาย
2)
รายจายเพื่อการอุปโภคบริโภคของรัฐบาล (G) ประมวลจากรายงานรายจายจริง
ของรั ฐ บาลที่ เ บิ ก จ า ยโดยรั ฐ บาลกลางและองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ทั้ ง ในส ว นที่ ม าจากแหล ง เงิ น ใน
งบประมาณแผนดิน และแหลงเงินนอกงบประมาณตางๆ
3)
การลงทุ น หรื อ การสะสมทุ น ถาวรเบื้ อ งต น (I) แบ ง เป น การสะสมทุ น ถาวร
สิ่งกอสรางเอกชนประมาณคาจากสถิติพื้นที่ใหอนุญาตปลูกสราง การลงทุนดานยานพาหนะไดจากสถิติจํานวน
การจดทะเบียน การสะสมทุนเครื่องจักรเครื่องมือไดจากวิธีกระแสสินคา สําหรับการสะสมทุนภาครัฐไดจาก
รายงานรายจายจริงของรัฐบาลกลางและองคกรปกครองสวนทองถิ่นและบัญชีการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
4)

สวนเปลี่ยนสินคาคงเหลือ (S)

5)
การสงออกและนําเขา (X - M) คือ การสงออกและการนําเขาสินคาและบริการ
ทั้งหมด โดยไดรับขอมูลจากสถิติการคาระหวางประเทศและตารางดุลการชําระเงินของประเทศ
4.3

ทางดานรายได (Income Approach)

ประมวลผลโดยรวบรวมขอมูลผลตอบแทนปจจัยการผลิตแตละประเภทเขาดวยกันโดยอาจ
ประมวลขึ้นทางตรง เชน ดอกเบี้ย เงินปนผลและกําไรรวบรวมจากบัญชีของธุรกิจ ผลตอบแทนแรงงานประมวล
จากจํานวนลูกจางและอัตราคาจางเฉลี่ยของการจางงานแตละประเภทอุตสาหกรรม สวนในกรณีรายการที่ไม
สามารถหาขอมูลโดยตรงได เชนรายไดของสถานประกอบการที่มิไดจดทะเบียนนิติบุคคลก็คํานวณขึ้นทางออม
โดยอาศัยผลการคํานวณดานการผลิตและดานการใชจายขางตน สําหรับเงินออมของรัฐและนิติบุคคลก็ประมวล
จากขอมูลในทํานองเดียวกัน สวนเงินออมของครัวเรือนไดจากการประมวลผลทางออม
ความสัมพันธพนื้ ฐานในระบบบัญชีประชาชาติสามารถแสดงในรูปสมการไดดังนี้
VA (Value added)

=

Gross output – Intermediate Consumption

GDP (Gross Domestic Products) =

sum of VA all activities

GNP (Gross National Products) =

GDP + Net Factor Income Payment from the
Rest of the World

NI (National income)

=

GNP - Indirect Taxes less Subsidies - Provision for
Consumption of Fixed Capital

NNP (Net National Products)

=

GDP - Indirect Taxes less Subsidies - Provision for
Consumption of Fixed Capital + Net Factor Income
Payment from the Rest of the World

สํานักบัญชีประชาชาติ สศช.
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การประมวลผลบั ญ ชี ร ายได ป ระชาชาติ ร ายป ข องประเทศไทยในป จ จุ บั น นั้ น ได มี ก าร
ประมวลผลครบทั้ง 3 ดาน โดยดานการผลิตและการใชจายมีการประมวลผลทั้งในราคาประจําปและราคาคงที่
โดยในปจจุบันใชราคาคงที่ ณ ปฐาน พ.ศ. 2531 สวนดานรายไดมีการประมวลผลในราคาประจําปเทานั้น ซึ่งมี
รายละเอียดวิธีการคํานวณในแตละดานดังนี้

สํานักบัญชีประชาชาติ สศช.
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การวัดสถิติรายไดประชาชาติทางดานการผลิต (Production Approach)
A: สาขาเกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม
1.

นิยาม (Definition)

หมายถึง มูลคาเพิ่ม (Value Added) ที่มาจากการประกอบกิจกรรมทางการเกษตร การลาสัตว และ
การทําปาไม โดยวัดคาจากสวนตางระหวางมูลคาการผลิต และคาใชจายขั้นกลางในการผลิต
1.1

ดานเกษตรกรรม ประกอบดวย
1)

การกสิกรรม (Crops)

มูลคาผลผลิต (Gross output) หมายถึง มูลคาของพืชผล ที่เก็บเกี่ยวไดในชวงระยะเวลา 1
ป ในการคํานวณหามูลคานั้นตองใชราคาผูผลิต ซึ่งเปนราคาจําหนายหนาฟารม (Ex-farm Prices) ที่เฉลี่ย
ในชวงฤดูกาลผลผลิตออกสูตลาด โดยเฉลี่ยถวงน้ําหนักดวยปริมาณผลผลิตของพืชแตละชนิด
คาใชจายขั้นกลางในการผลิต (Intermediate cost) หมายถึง คาใชจายเกี่ยวกับสินคาและ
บริการตางๆ ที่นํามาใชในกระบวนการผลิต และใชหมดสิ้นไปในชวงระยะเวลาของรอบปบัญชีนั้น ๆ โดยไมรวม
รายจายในทรัพยสินถาวร และคาเสื่อมราคา ประกอบดวยคาซื้อสินคารายการตาง ๆ ดังเชน เมล็ดพันธุ ปุย ยา
ปราบศัตรูพืช น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น คาวัสดุหีบหอ คาอุปกรณเครื่องใชที่มีอายุใชงานต่ํากวา 1 ป รวมทั้ง
ค า บริ การต า งๆ เช น ค า เช า เครื่ องจั กรเครื่ องมื อ ค า ซ อมบํ า รุ ง รั กษาเครื่ องจั กรเครื่ อ งมื อ ค า บริ การทาง
การเกษตร เปนตน
มูลคาเพิ่ม (Value Added) คือ สวนตางระหวางมูลคาการผลิต และคาใชจายขั้นกลางในการ
ผลิต หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา มูลคาเพิ่มประกอบปจจัยการผลิตดังนี้


คาจาง หรือคาตอบแทนแรงงาน (Compensation of employees)



ภาษีทางออม หัก เงินอุดหนุน (Indirect tax less subsidies)



คาเสื่อมราคา (Consumption of fixed capital formation)



สวนเกินของการประกอบการ (Operating Surplus) ประกอบดวย ดอกเบี้ยจาย

คาเชาที่ดิน เงินปนผล กําไร อื่นๆ
2)

การเลี้ยงปศุสัตว (Lives stocks)

มูลคาผลผลิต (Gross output) คือ มูลคาผลผลิตของสัตวที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 1 ป การหา
มูลคาผลผลิตสามารถใชปริมาณการผลผลิต คูณดวย ราคาที่เกษตรกรขายได (Ex-farm Price) โดยที่ปริมาณ
ผลผลิต นั้น กรณี สัต วที่ใช ระยะเวลาการเลี้ ยงมากว า 1 ป เช น โค กระบื อ ปริ มาณการผลิ ตจะเทา กับ สว น
แตกตางระหวาง Beginning Stock และ Ending Stock บวกดวยปริมาณการบริโภค การสงออก หักดวย
ปริมาณการนําเขา ในระหวางป สวนกรณีสัตวที่ใชระยะเวลาในการเลี้ยงต่ํากวา 1 ป เชน ไก เปด ปริมาณการ
ผลิตจะเทากับจํานวนสัตวที่จําหนายไดในรอบป
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คาใชจายขั้นกลางในการผลิต (Intermediate cost) นิยามหลักเหมือนกับการกสิกรรม
ประกอบดวยรายการตางๆ ดงเชน คาอาหารสัตว คายารักษาโรค คาเชื้อเพลิงและพลังงาน คาซอมแซมเล็ก ๆ
นอย ๆ
มูลคาเพิ่ม (Value Added) คือ สวนตางระหวางมูลคาการผลิต และคาใชจายขั้นกลางในการ

ผลิต
3)

การบริการทางการเกษตร (Agricultural services)

มูลคาการผลิตของบริการทางการเกษตร คิดจากมูลคาการใหบริการทั้งสิ้นตามขอบเขต
ขางตน ณ ราคาผูผลิต หรือราคาคาบริการที่ได
คาใช จายขั้นกลาง ประกอบด วยคา เชื้อเพลิ ง ไฟฟา วัส ดุอุป กรณสิ้ นเปลืองต าง ๆ ค า
ซอมแซม และบริการทางธุรกิจอื่นๆ
มูลคาเพิ่ม คือมูลคาการผลิตหักดวยคาใชจายขั้นกลางในการผลิต
1.2

การปาไม (Forestry)

มูลคาผลผลิต (Gross output) คือ ผลรวมมูลคา ณ แหลงผลิตของไมซุง ฟน ถาน ผลิตผล
จากปาการถางและการปลูกปา รวมทั้งการเพาะเลี้ยงดูแลตนไม ณ ราคาผูผลิตหรือตามมูลคาการผลิตดังนี้

ไมซุง (Logging) หมายถึง ตนไมที่โคนแลว และไดตัดกิ่งทําเปนทอนซุงเรียบรอย
รวบรวมไว ณ แหลงรวมหมอนพรอมที่จะขนสงตอไปยังผูใช

ผลิตผลจากป า (Forest Products) คือ พวกฟน ถาน และของปา ตาง ๆ เช น
หวาย น้ําผึ้งปา ผลไมปา และหนอไม เชน การทําเครื่องหมาย (Marking) การวัดขนาดตนไม การปลูกและ
สงวนปา (Planting and Conservation) เปนตน
คาใชจายขั้นกลางในการผลิต (Intermediate cost) ประกอบดวย น้ํามันเชื้อเพลิงและ
น้ํามันหลอลื่น คาซอมแซมและวัสดุ เปนตน
2.

คุมรวมและการจําแนกหมวดหมู (Coverage and Classification)
2.1

คุมรวม (Coverage)

กิ จ กรรมในหมวดใหญ นี้ ได แ ก เกษตรกรรม การล า สั ต ว การป า ไม การทํ า ไม
และบริการทางการเกษตรที่ เกี่ ยวข อง ในการจัด ประเภทของเกษตรกรรม ได จํา แนกออกเป นการผลิ ตทาง
เกษตรกรรม บริการทางเกษตรและบริการที่เกี่ยวของ
การผลิตทางเกษตรกรรม ไดรวมกิจกรรมซึ่งดําเนินงานหลักเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชไร พืช
สวน และการเลี้ยงปศุสัตวเพื่อขาย นอกจากนี้เกษตรกรรมยังรวมถึงกิจกรรมซึ่งดําเนินงานหลักเกี่ยวกับการ
เพาะชําตนไม การเพาะปลูกตนไมในโรงเรือน การฟกสัตวปก การทําฟารม การเพาะชํากลาไมการเพาะปลูกไม
ดอกไมประดับและการเพาะพันธุเมล็ดพืช

สํานักบัญชีประชาชาติ สศช.

11
บริการทางการเกษตรและบริการที่เกี่ยวของกัน เชน บริการพืชสวน บริการสัตวบาล ซึ่ง
ดําเนินการโดยไดรับคาธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทําสัญญาจาง ยกเวนกิจกรรมบริการรักษาสัตว
การลาสัตว การดักสัตวและการจับสัตวทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิตเพื่อการคา เพื่อเปนอาหาร
หรือเพื่อใชประโยชนในงานวิจยั การขยายพันธุ รวมถึงการใหบริการที่สงเสริมการลาสัตวและดักสัตว
การปาไมและการทําไมในพื้นที่ปา เชน การเพาะชํากลาไมปา การปลูกปา การอนุรักษปา
การเก็บของปาและการเผาถานในปา รวมถึงปางทําไม ผูรับเหมาทําไมและบริการทําไมชักลากไมซุงก็จัดอยูใน
หมวดใหญนี้ดวย
2.2

การจําแนกรายการ (Classification)

การจําแนกรายการตามประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ฉบับป 2544 ในหมวด
A เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม ดังนี้
01 เกษตรกรรม การลาสัตวและบริการที่เกี่ยวของ
011 การเพาะปลูก การทําสวนและการเพาะพันธุพืช (01111 – 01134)
012 การเลี้ยงสัตว (01211 – 01229)
013 การปลูกพืชรวมกับการเลี้ยงสัตว (แบบผสม) (01300)
014 การบริการทางการเกษตร การสัตวบาล ยกเวนการรักษาสัตว (01401 – 01403)
015 การลาสัตว การดักสัตวและการขยายพันธุสัตวลา รวมทั้งบริการที่เกี่ยวของ (01500)
02 การปาไม การทําไม การตัดไมและบริการที่เกี่ยวของ (02001-02002)
3.

การประมวลผล (Compilation Method) มีรูปแบบการคํานวณดังนี้
3.1

การกสิกรรม (Crops)

1)
พืชที่มีความพรอมในดานขอมูล คือ มีรายงานผลผลิต ราคาที่เกษตรกรขายได
และตนทุนการผลิต ไดแก ขาวนาป นาปรัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาวฟางเลี้ยงสัตว ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว
ผาย ปอกระเจา ออยน้ําตาล มันสําปะหลัง ยาสูบ
มูลคาเพิ่มในราคาประจําป ปริมาณผลผลิต คูณดวย ราคาที่ฟารมเฉลี่ยถวงน้ําหนัก จะได
มูลคาการผลิต หักคาใชจายขั้นกลางในราคาประจําป
มูลคาเพิ่มในราคาคงที่ ปริมาณผลผลิต คูณดวย ราคาที่ฟารมเฉลี่ยถวงน้ําหนักปฐาน จะได
มูลคาการผลิตในราคาคงที่ หักดวยคาใชจายขั้นกลางที่ปรับราคาปฐานแลว
2)
พืชที่ไมมีความพรอมในดานขอมูล จะคํานวณตามความพรอมของขอมูล เชน มี
รายงานผลผลิต ราคาที่เกษตรกรขายได แตตนทุนการผลิต มีรายงานเปนครั้งคราว ไดแก กระเทียม หอมแดง
หอมใหญ ยางพารา กาแฟ ปาลมน้ํามัน โกโก ใบชา แตงโม งา สับปะรด
การคํานวณมูลคาเพิ่มจะดําเนินการดังนี้
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มูลคาเพิ่มราคาประจําป = ผลผลิต คูณดวยราคาที่ฟารมเฉลี่ยถวงน้ําหนัก หักดวย คาใชจาย
ขั้นกลางราคาประจําป (ในชวงที่ไมมีขอมูลใชวิธีการปรับคาใชจายขั้นกลาง ดวยดัชนีราคาที่เกี่ยวของโดยถือวา
โครงสรางการผลิตคงที่)
มูลคาเพิ่มในราคาคงที่ = ผลผลิต คูณดวย ราคาที่ฟารมเฉลี่ยถวงน้ําหนักในปฐาน หักดวย
คาใชจายขั้นกลางที่ปรับเปนราคาปฐานแลว
3.2

การเลี้ยงปศุสัตว (Livestock)

ปริมาณผลผลิต คํานวณโดยการนําผลตางปลายปกับตนปของจํานวนสัตว บวกกับ สัตวที่
ฆาเพื่อบริโภคและจํานวนสัตวที่สงออก หักดวยจํานวนที่นําเขา ก็จะไดปริมาณผลผลิตของสัตวในปนั้น
มูลคาเพิ่มในราคาประจําป ปริมาณผลผลิต คูณดวย ราคาที่เกษตรกรขายได (Ex-farm
Price) หักดวย คาใชจายขั้นกลางในราคาประจําป
มูลคาเพิ่มในราคาคงที่ ปริมาณผลผลิต คูณดวย ราคาที่เกษตรกรขายไดปฐาน หักดวย
คาใชจายขั้นกลางในราคาคงที่ (ไดจากคาใชจายขั้นกลางในราคาประจําปปรับดวยดัชนีราคาที่เกี่ยวของ)
3.3

การบริการทางการเกษตร (Agricultural services)
ปจจุบันคํานวณเฉพาะการรับจางไถ และเก็บเกี่ยวดวยเครื่องจักรเทานั้น

1)
การบริการทางพืช ปจจุบัน คํานวณเฉพาะบริการเตรีย มดิน (การรับจางไถ) และ
บริการเก็บเกี่ยวดวยเครื่องจักรเทานั้น โดยใชเนื้อที่การเพาะปลูกและเนื้อที่เก็บเกี่ยวพืชแตละชนิด คูณดวย
อัตราการใชบริการ ณ ราคาการใหบริการ (Service Render’s Price) อัตราคาบริการและคาใชจายขั้นกลาง ใช
ขอมูลจากตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต เปนเกณฑ
2)
บริการทางการเกษตร สําหรับสาขายอยอื่น ๆ ในสาขาเกษตร เชนบริการทางสัตว
คํานวณจากมูลคาการผลิตของสาขายอยๆ นั้น และมูลคาการใชจายในสาขายอยบางสาขาในสาขาอุตสาหกรรม
เปนเกณฑ
3. 4 การล าสั ตวการดั กสั ตวและการขยายพั นธุ สั ตว ปา (Hunting, Trapping and Game
Propagation)
มูลคาเพิ่ม การลาสัตว ดักสัตว และการขยายพันธุสัตวเพื่อการคาไมสามารถคํานวณโดย
ทางตรง เนื่องจากขาดแคลนขอมูลจึงอาศัยขอมูลปริมาณการสงออก จากกรมศุลกากรเปนหลักในการคํานวณ
ขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากกรมศุลกากร แยกเปน 2 ประเภท คือ
1) การลาสัตว การดักสัตว และการขยายพันธุสัตวเล็ก (Small Game Hunting and
Trapping) เชน นก และงู เปนตน ซึ่งรวบรวมปริมาณและมูลคาการสงออกไดจากรายงานกรมศุลกากร
2) การลาสัตว การดักสัตว และการขยายพันธุสัตวปา (Big Game Hunting and Trapping)
นอกเหนือจากที่ระบุตามขอ 1 ไดแก ลิง งาชาง หนังจระเข เปนตน
มูลคาเพิ่มในราคาประจําป อาศัยรายงานและขอมูลปริมาณและมูลคาการสงออกจากกรม
ศุลกากร ลดทอนดวยอัตราสวนเหลื่อมการตลาดและตนทุนขั้นกลาง
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มูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่ อาศัยขอมูลดังกลาวเชนเดียวกัน แตคําณวนราคาตอหนวยโดยใช
ราคาปฐาน เปนหลักในการคํานวณหามูลคาผลผลิต สวนคาใชจายขั้นกลางใชสัดสวนในปฐาน
3.5

การปาไม (Forestry)
วิธีการคํานวณมูลคาเพิ่มสาขาปาไมแยกการคํานวณออกเปน 3 หมวด ดวยกัน คือ
1)

การทําปาไม (Logging)

ปริมาณการผลิต ไดรับขอมูลจากกรมปาไม โดยแยกประเภทออกเปนไมสัก ยาง เต็งรัง
ตะเคียน แดง ประดู ตะแบก อินทนิล และไมอื่น ๆ ซึ่งจากรายงานกรมปาไมรวมไมทุกประเภททั้งไมนอกหวง
หาม และไมหวงหาม ตลอดจนไมซุงของกลางที่เจาหนาที่ตรวจจับไดในแตละป
ราคา ณ แหลงผลิต เนื่องจากราคาไมซุงที่ไดรับรายงานจากกรมปาไม เปน ราคาขายสงไม
ซุงชนิดตาง ๆ ณ ดานปาไมกรุงเทพฯ ซึ่งนับรวมคาขนสงและกําไรของผูคาเขาไวดวย ดังนั้น ในการคํานวณ
ราคา ณ ที่รวมหมอน หรือราคา Producer Prices ของไมซุงชนิดตาง ๆ จึงทําการคํานวณโดยใชวิธีการ
เปรียบเทียบอัตราความแตกตางระหวางราคาไมซุงที่ไดจากองคการอุตสาหกรรมปาไม ซึ่งเปนราคา ณ ที่รวม
หมอน เทียบกับราคาไมซุง ที่ ณ ดานปาไมกรุงเทพฯ ตามที่ไดรับรายงานจากกรมปาไม แลวใชอัตราสัดสวนที่
ไดไปคํานวณปรับลดราคาขายสงๆ ไม ณ ดานปาไมกรุงเทพฯ เปนราคาไมซุง ณ แหลงผลิต คํานวณแยกตาม
ประเภทไมแตละชนิด
มูลคาเพิ่ม ณ ราคาประจําป สามารถคํานวณไดโดยนํามูลคาไมซุง ทั้งหมดที่คํานวณไดแต
ละชนิดรวมกันแลวหักดวยคาใชจายขั้นกลางที่คํานวณได โดยวิธีการที่กลาวขางตน
มูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่ สามารถคํานวณไดเชนเดียวกันกับมูลคาเพิ่ม ณ ราคาประจําป โดย
ใชปริมาณไมซุงแตละชนิดที่ผลิตได คูณกับ ราคาไม ณ ที่รวมหมอนของปฐาน แตละชนิดรวมกันจะไดมูลคา
ผลผลิตแลวนําไปหักดวยคาใชจายขั้นกลางในการทําไม ณ ราคาปฐาน จะไดมูลคาเพิ่ม ซึ่งคาใชจาย ณ ราคาป
ฐาน คํานวณไดโดยนําปริมาณไมซุงทุกชนิดคูณกับคาใชจายในราคาปฐาน
2) การตัดฟนและเผาถาน
การคํานวณมูลคาเพิ่มของการตัดฟนและเผาถานไมสามารถคํานวณได ดวยวิธีการนํามูลคา
ผลผลิตหักดวยคาใชจายขั้นกลางในการผลิต การคํานวณมูลคาเพิ่มหาไดโดยทางออม โดยคํานวณจากมูลคาการ
ใชฟนและถาน ซึ่งแยกการคํานวณออกเปน 2 สวน คือ 1) มูลคาฟนและถานที่ใชภายในประเทศ 2) มูลคา
สงออก
มูลคาฟนและถานที่ใชในประเทศ ประกอบดวย มูลคาการใชของครัวเรือน ไดขอมูลจากผล
การสํารวจคาใชจายของครัวเรือน ซึ่งทําการสํารวจโดยสํานักงานสถิติแหงชาติเปนหลักในการคํานวณ โดยหา
ปริมาณการใชฟนและถานของครัวเรือน เมื่อไดปริมาณเฉลี่ยตอครัวเรือนในแตละปแลวนําไป คูณกับ จํานวน
ครัวเรือนทั้งหมดในแตละป จะไดปริมาณการใชฟนและถานทั่วประเทศแลวนําปริมาณที่คํานวณไดไป คูณกับ
ราคาฟนและถาน ณ แหลงผลิตที่ไดรับจากกรมปาไม จะไดมูลคาการใชฟนและถานในแตละป สวนมูลคาการใช
ฟนและถานในราคาปฐานใชปริมาณฟนและถานที่คํานวณไดในแตละปโดยวิธีการขางตน คูณกับ ราคาฟนและ
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ถานในราคาปฐาน ที่ไดรับรายงานจากกรมปาไม จะเทากับมูลคาการใชฟนและถานของครัวเรือน ณ ราคาป
ฐาน

มูลคาการใชของธุรกิจ ประมาณขึ้นทางออมโดยคํานวณขึ้นจากมูลคาเพิ่มสาขา
โรงแรมและภัตตาคาร โดยคํานวณจากมูลคาเพิ่มทั้งในราคาประจําปราคาปฐาน

มูลคาการใชของกิจการอุตสาหกรรม คํานวณไดเชนเดียวกับการใชฟนและถาน
ของกิจการโรงแรมและภัตตาคาร โดยคํานวณจากอัตราการใชฟนและถานในการตมกลั่นสุรา การฆาสัตว การ
ทําน้ําตาลโตนดและออย การบมใบยาสูบ การฟอกยอม การทําเครื่องปนดินเผา การทํายางแผนรมควัน และ
ผลิตภัณฑจากดิน เชน การทําอิฐ เปนตน ซึ่งอุตสาหกรรมหมวดตาง ๆ เหลานี้ไดใชฟนและถานเปนเชื้อเพลิง
ในการผลิต
มูลคาการสงออก ปริมาณและมูลคาการสงออก รวบรวมจากรายงานประจําป กรมศุลกากร
สวนมูลคาการสงออกในราคาปฐาน ใชราคาปฐาน คูณ กับปริมาณการสงออกในแตละป
4.

ขอมูลและแหลงขอมูล (Data and Sources of data)
ขอมูล

แหลงขอมูล

1) ผลผลิต, ราคา, พื้นที่เพาะปลูก, ตนทุนการผลิต

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2) ปริมาณยาสูบ
3) ปริมาณยาง (สถาบันวิจัยยาง)
4) อาชญาบัตร
5) ราคาของสัตวมีชีวิตที่เกษตรกรขายได
6) ปริมาณการสงออกสัตว
7) ปริมาณ, ราคา
8) ตนทุนการทําไม









โรงงานยาสูบ กรมสรรพาสามิต
กรมปาไม
กรมปศุสัตว
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมศุลกากร
กรมปาไม
องคการอุตสาหกรรมปาไม

สํานักบัญชีประชาชาติ สศช.
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B: สาขาประมง
1.

นิยาม (Definition)

มูลคาผลิต (Gross output) ประกอบดวย มูลคาผลผลิตสัตวน้ําทั้งที่จับจากมหาสมุทร ทะเล แหลง
น้ําภายในและการทําฟารมเพาะเลี้ยง เชน ปลาตาง ๆ กุง กั้ง และเคย ปูและหอย ปลาหมึก สาหรายทะเล
ปลิงทะเล แมงกะพรุน ไขเตาทะเล สัตวน้ําอื่น ๆ เชน กบ เปนตน การคิดราคาของมูลคาผลผลิตใชราคาผูผลิต
เมื่อผลิตผลสัตวน้ําถูกนําขึ้นทาเทียบเรือ ดังนั้นกระบวนการเก็บรักษาสัตวน้ํากอนถูกนําขึ้นทา เชน การหมัก
เกลือ การแชแข็ง หรือแมกระทั่งการแปรรูปบนเรือจับปลา ก็ใหถือเปนผลผลิตของกิจกรรมการทําประมง
คาใชจายขั้นกลาง (Intermediate cost) ประกอบดวย คาพันธุปลาเลี้ยง คาอาหารสัตว คาน้ํามัน
เชื้อเพลิง คาประกันภัย คาน้ํา คาไฟ คาไปรษณียภัณฑ โทรเลข โทรศัพท และวัสดุและอุปกรณสิ้นเปลือง
และคาซอมแซมปกติสําหรับเรือและอุปกรณการประมง คาเคมีภัณฑ ซึ่งใชในการเก็บรักษาสัตวน้ําระหวางอยู
บนเรือประมง เชน น้ําแข็ง เกลือ เครื่องเทศ เปนตน ยกเวน คาอาหาร และยา สําหรับลูกเรือและเจาหนาที่
ในเรือประมง นับเปนสวนหนึ่งของคาตอบแทนแรงงาน จึงไมใชคาใชจายขั้นกลาง
มูลคาเพิ่ม (Value Added) คํานวณไดจากสวนตางระหวางมูลคาการผลิตและคาใชจายขั้นกลางใน
การผลิต หรืออาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา มูลคาเพิ่มประกอบดวย

2.



เงินเดือน คาจาง หรือคาตอบแทนแรงงาน (Compensation of Employee)



สวนเกินของการประกอบการ (Operating Surplus)



คาเสื่อมราคา (Depreciation)



ภาษีทางออม หักเงินอุดหนุน (Indirect Taxes less Subsidies)

คุมรวมและการจําแนกหมวดหมู (Coverage and Classification)
2.1

คุมรวม (Coverage)

การประมงในหมวดใหญนี้ ไดแก การประมง การเพาะพันธุสัตวน้ํา การเลี้ยงสัตวน้ํา การ
เก็บสาหรายทะเล และกิจการประมงที่เกี่ยวของกันเพื่อการคา เชน การงมหอยทะเล ไขมุก และหอยนางรม
เปนตน
กิจ กรรมการประมงสามารถจํา แนกออกเป น 2 ส ว นคื อ การประมงทะเล ครอบคลุ ม การ
เพาะเลี้ยงชายฝง และการจับสัตวน้ําในทะเล และการประมงน้ําจืด ครอบคลุมการเพาะเลี้ยง และการจับสัตวน้ํา
จากแหลงน้ําธรรมชาติ
2.2

การจําแนกหมวดหมู (Classification)

การจําแนกรายการตามประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ฉบับป 2544 ในหมวด
B การประมง เปนบรรทัดฐานโดยจําแนกเปนหมวดใหญ B หมวดยอย 05 หมูใหญ 050 หมูยอย 0500
กิจกรรม ตั้งแต 05001 ถึง 05009 ดังนี้
05 050 0500 การประมง การเพาะพันธุสัตวน้ําและบริการที่เกี่ยวของ
สํานักบัญชีประชาชาติ สศช.
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05001 การประมงน้ําลึกและประมงชายฝง
05002 การทําฟารมเลี้ยงปลา
05003 การทําฟารมเลี้ยงกุง
05004 การทําฟารมเลี้ยงหอย
05005 การเพาะพันธุปลาและกุง
05009 การประมงอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
1)
Marine Fish หรือ Ocean and Coastal Fishing ไดแก การทําการประมงใน
มหาสมุทรตามชายฝงทะเล นอกฝงทะเลและบริเวณปากน้ําเพื่อการคา และขบวนเรือหาปลา ซึ่งประกอบดวย
หมูยอย ดังนี้


การจับปลา



การจับปูและหอย



การจับสัตวน้ําทะเลอื่นๆ เชน สาหราย หอยมุก ฟองน้ํา ไขเตา และอื่น ๆ



การเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ ชายฝง เชน การทําฟารมหอยนางรม การทํานากุง การ
ทําฟารมหอยมุก ฯลฯ

2)
Freshwater fish หรือ Fishing Not Elsewhere Classified ไดแก การจับปลา
การเก็บและการงมสัตวนา้ํ จืดอื่นๆ ที่มีอยูตามธรรมชาติเพื่อการคาและการเพาะเลี้ยงและการสงวนสัตวน้ําอื่น ๆ
ประกอบดวย

3.



การจับสัตวน้ําจืดจากแหลงน้ําธรรมชาติ



การเลี้ยงสัตวน้ําจืด



การเลี้ยงกบและการทําฟารมปลาเงินปลาทอง



การทําฟารมเลี้ยงสัตวน้ําและการบริการทางการประมง ซึ่งดําเนินการโดยไดรับ
คาธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทําสัญญาจาง

การประมวลผล (Compilation Method) มีรูปแบบการคํานวณดังนี้
3.1

ปริมาณการผลิต

1)
ปริมาณปลาและผลิตผลการประมงที่จับไดจากแหลงน้ําธรรมชาติ คือ ปลาทะเล และ
ผลิตผลอื่น ๆ จากประมงทะเล ไดจากรายงานผลการสํารวจประจําปปริมาณปลาทะเลที่จับไดของกรมประมง
2)
ปริ ม าณปลาและผลิ ต ผลสั ต ว น้ํ า เพาะเลี้ ย งทั้ ง น้ํ า จื ด และน้ํ า เค็ ม ใช ผ ลการสํ า รวจ
ประจําปประมงเพาะเลี้ยงของกรมประมง

สํานักบัญชีประชาชาติ สศช.
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3.2

ราคาจําหนาย ณ แหลงผลิต

1)
ปลาทะเลและสัตวน้ําทะเลอื่น ๆ ใชรายงานมูลคาผลผลิตปลา และสัตวน้ําทะเลอื่น ๆ
เมื่อนํามูลคาผลผลิตประมงทะเลหารดวยผลผลิตทั้งหมด จะไดราคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยกรมประมง
2)
ปลาน้ําจืดและผลผลิตประมงน้ําจืด ใชรายงานมูลคาปลาน้ําจืด และเมื่อนําผลผลิต
ประมงน้ําจืดหารดวยผลผลิตทั้งหมด จะไดราคาถวงน้ําหนักเฉลี่ย โดยกรมประมง
3.3

มูลคาการผลิต ไดจากปริมาณการผลิต คูณดวย ราคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

3.4

คาใชจายขั้นกลางในการผลิต

1)
ประมงทะเล ใชรายงานผลการสํารวจรายไดรายจายของการประมงทะเลจัดทําขึ้นใน
ป 2517 และ 2520 โดยกรมประมง ปอื่น ๆ ปรับตามการเปลี่ยนแปลงของจํานวนเรือและจํานวนเที่ยวการทํา
ประมง
2)
ประมงน้ําจืด ใชผลการสํารวจพิเศษในการจัดทําตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต
2518 เปนเกณฑปอื่น ๆ ปรับตามปริมาณปลาน้ําจืดจับไดตามธรรมชาติ
3)
ประมงเพาะเลี้ยง ใชผลการสํารวจรายไดรายจายของการประมง เพาะเลี้ยง ซึ่งจัดทําโดย
กรมประมงในป 2519 ปอื่นๆ ปรับตามปริมาณปลาเลี้ยงที่จับได
3.5

มูลคาเพิ่ม ณ ราคาประจําป ผลตางระหวางมูลคาการผลิต หักดวยคาใชจายขัน้ กลางทั้งหมด

3.6 มูลคาเพิ่มราคาคงที่ คํานวณมูลคาการผลิตตามราคาเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก หักดวย คาใชจา ยใน
ราคาคงที่ โดยทําการปรับคาใชจายประเภทตางๆ ในราคาประจําปดวยดัชนีราคาที่เกี่ยวของ เชน เชื้อเพลิง การ
ซอมแซม ไฟฟาประปา เปนตน
4.

แหลงขอมูล (Sources of data)
ขอมูล
1) สถิติประมงของประเทศไทย

แหลงขอมูล
 กรมประมง

สํานักบัญชีประชาชาติ สศช.
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C: สาขาการทําเหมืองแรและเหมืองหิน
1.

นิยาม (Definition)

มูลคาการผลิต (Gross output) หมายถึง ปริมาณแร น้ํามันดิบ และกาซธรรมชาติที่ผลิตไดในรอบ
ระยะเวลาบัญชี 1 ป (รวมทั้งในสวนที่ผลิตไดและขายไปในปนั้น และสวนที่ผลิตไดแตยังคงอยูในสต็อกเพื่อรอ
การจําหนาย) คูณ ดวยราคาหนาเหมือง (Ex-mine prices)
คาใชจายขั้นกลาง (Intermediate cost) หมายถึง คาใชจายที่ใชหมดไปในกระบวนการผลิตทั้งหมด
ในชวงการผลิต จากการศึกษาโครงสรางตนทุนการผลิตจากบัญชีกําไรขาดทุน ของกรมสรรพกร ตนทุนการ
ผลิตแรประกอบดวยสวนใหญๆ 4 สวน คือ
 คาใชจายเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล
 คาใชจายเกี่ยวกับพลังงาน เชน ไฟฟา ประปา
 คาใชจายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ เชน วัตถุระเบิด วัสดุสิ้นเปลือง คาวัสดุอุปกรณ
 คาใชจายอื่น ๆ
มูลคาเพิ่ม (Value Added) คือ สวนตางระหวางมูลคาการผลิต และคาใชจายขั้นกลางในการผลิต
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา มูลคาเพิ่มประกอบดวย
 คาตอบแทนแรงงาน (Compensation of Employee)
 สวนเกินของการประกอบการ (Operating Surplus) ประกอบดวย ดอกเบี้ยจาย คาเชาที่ดิน
กําไร เงินปนผล
 คาเสื่อมราคา (Depreciation)
 ภาษีทางออม หัก เงินอุดหนุน (Indirect tax Less Subsidies)
2.

คุมรวมและการจําแนกหมวดหมู (Coverage and Classification)
2.1

คุมรวม (Coverage)

สาขาเหมืองแรครอบคลุมกิจกรรมการผลิตของสถานประกอบการทําเหมืองแรทุกชนิด ทั้ง
การทําเหมืองบนผิวดิน การทําเหมืองขุด และการทําเหมืองแรในทะเล ไดแก การทําเหมืองหิน การขุดกรวด
ทราย ดิน การขุดหิน การทําเกลือ การขุดกาซธรรมชาติ การขุดแรโลหะ แรอโลหะ และหินมีคาตางๆ การทํา
เหมืองแรเริ่มตั้งแตการขุด การเจาะ ระเบิด ฉีด สูบ หรือการกระทําใด ๆ เพื่อนําแรออกจากแหลงแร และยัง
รวมถึงการแยกแร การโม การยอยและการแตงแร ใหมีขนาดที่ตองการ แตไมรวมการถลุง ซึ่งแยกไปอยูใน
สาขาอุตสาหกรรม ในกรณีการขุดเจาะกาซธรรมชาติและการขุดเจาะน้ํามัน ขบวนการทําเหมืองแรสิ้นสุดเมื่อนํา
ก า ซหรื อน้ํ า มั น ขึ้ น มา ณ ปากหลุ ม กิ จ กรรมการแยกก า ซจะถู ก นั บ รวมอยู ใ นสาขาไฟฟ า ประปาและก า ซ
ธรรมชาติ สวนการกลั่นน้ํามันแยกไปอยูในสาขาอุตสาหกรรม

สํานักบัญชีประชาชาติ สศช.

19
ยกเวน การยอย บด และการกระทําอื่นๆ อันเกี่ยวกับดิน หินและอื่นๆ ซึ่งไมเกี่ยวเนื่องกับการทํา
เหมืองแรและเหมืองหิ น ไดจัด ประเภทไวในหมูยอย 2699 (การผลิตผลิต ภัณฑแร อโลหะอื่นๆ ซึ่ งมิไดจั ด
ประเภทไวในที่อื่น)
 การเก็บน้ํา การทําน้ําใหบริสทุ ธิ์และการจายน้ํา จัดประเภทไวในหมูยอย 4100
 การสํารวจแหลงแร จัดประเภทไวในหมูยอย 7421(บริการทางสถาปตยกรรม วิศวกรรม
และการใหคําปรึกษาทางเทคนิคที่เกี่ยวของ
2.2

การจําแนกรายการ (Classification)

การจําแนกรายการตามประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ฉบับป 2544 ในหมวด
C การทําเหมืองแรและเหมืองหิน ดังนี้
10 การทําเหมืองถานหินและลิกไนต รวมทั้งการขุดพีต
101 การทําเหมืองถานหินคุณภาพสูงและการอัดใหเปนกอน
102 การทําเหมืองลิกไนตและการอัดใหเปนกอน
103 การขุดพีตและการอัดใหเปนกอน
11 การขุดเจาะน้ํามันปโตรเลียมและแกสธรรมชาติ
111 การขุดเจาะน้ํามันปโตรเลียมและแกสธรรมชาติ
112 การใหบริการขุดเจาะน้ํามันและแกส ยกเวนการสํารวจ
12 การทําเหมืองแรยูเรเนียมและแรทอเรียม
13 การทําเหมืองแรโลหะ
131 การทําเหมืองแรเหล็ก
132 การทําเหมืองแรโลหะที่ไมใชเหล็ก ยกเวนยูเรเนียมและ แรทอเรียม
14 การทําเหมืองแรและเหมืองหินอื่น ๆ
141 การทําเหมืองหิน ทราย และดินเหนียว
142 การทําเหมืองแรและเหมืองหินซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
3.

การประมวลผล (Compilation Method)
3.1

การทําเหมืองแรเหมืองหิน
ปริมาณการผลิต หมายถึง ปริมาณแรที่ผลิตไดในรอบระยะเวลาบัญชี 1 ป (1 มค-31 ธค)

ราคาผูผลิต หมายถึง ราคาแรที่ผูผลิตขายได ณ ที่หนาเหมืองแร หรือราคาปากเหมือง (Exmine price) โดยปกติราคาปากเหมืองหาไดยาก ในทางปฏิบัติจําเปนตองใชราคาประกาศของทางราชการเปน
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เกณฑ ซึ่งเปน ราคาตลาดกลางรับซื้ อแร ในการคํ านวณจึงจําเปนตองหักคาขนสงและคาการตลาดออกไป
เพื่อใหไดราคาปากเหมืองอยางแทจริง
มูลคาเพิ่มในราคาประจําป คือ ปริมาณการผลิตแร คูณดวย ราคาประกาศ จะไดมูลคาการ
ผลิตในราคาประจําป หักดวยคาขนสง และคาใชจายขั้นกลางในราคาประจําป (คํานวณจากปริมาณการผลิต
ทั้งหมด คูณคาใชจายขั้นกลางในการผลิตตอตันในปนั้นๆ)
มูลคาเพิ่มในราคาคงที่ คือ ปริมาณการผลิตแร คูณดวย ราคาประกาศในปฐาน จะไดมูลคา
การผลิตในราคาคงที่ หักดวยคาขนสง และคาใชจายขั้นกลางในราคาคงที่ (คํานวณจากการปรับคาใชจายขั้น
กลางในราคาประจําปแตละชนิด ดวยดัชนีราคาที่เกี่ยวของทั้ง 4 รายการขางตน)
ขอควรระวัง ในกรณี ผูทําเหมืองหิน สวนใหญจะมีกิจกรรมโรงโมหินอยูในแหลงเดียวกัน ใน
การคํานวณมูลคาเพิ่มตองแยกกิจกรรมทั้ง 2 ออกจากกัน โดยนับเฉพาะสวนที่เปนการระเบิดหินรวมไวในสาขา
นี้ สวนที่เปนโรงโมหินจะนับไวในสาขาอุตสาหกรรม ราคาที่ใชในการคํานวณของสาขานี้จึงเปนราคาหินที่มา
จากกิจกรรมเหมืองแร ซึ่งหมายถึงการนําหินออกจากแหลงแรเทานั้น
3.2

การขุดเจาะน้ํามันปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ

ปริมาณการผลิต หมายถึง ปริมาณน้ํามัน กาซธรรมชาติ และกาซธรรมชาติเหลวที่ผลิตได
ในรอบระยะเวลาบัญชี 1 ป (1 มค-31 ธค)
ปากหลุม

ราคาผูผลิต หมายถึง ราคาน้ํามัน กาซธรรมชาติ และกาซธรรมชาติเหลวที่ผูผลิตขายได ณ
มูลคาเพิ่มในราคาประจําป คือ ปริมาณการผลิตน้ํามัน กาซธรรมชาติ และกาซธรรมชาติ
เหลว คูณดวย ราคา ณ ปากหลุม จะไดมูลคาการผลิตในราคาประจําป หักดวยคาใชจายขั้นกลางในราคา
ประจําป
มูลคาเพิ่มในราคาคงที่ คือ ปริมาณการผลิตน้ํามัน กาซธรรมชาติ และกาซธรรมชาติเหลว
คูณดวย ราคา ณ ปากหลุมในปฐาน จะไดมูลคาการผลิตในราคาคงที่ หักดวยคาใชจายขั้นกลางในราคาคงที่
(คํานวณจากมูลคาการผลิตในราคาคงที่ คูณดว ยสัดสวนค าใชจายขั้นกลางคงที่ ซึ่งไดจากการศึกษาบัญ ชี
น้ํามัน)
3.3
มค-31 ธค)

การทําเหมืองเกลือทะเล และเกลือหิน
ปริมาณการผลิต หมายถึง ปริมาณการผลิตเกลือที่ผลิตไดในรอบระยะเวลาบัญชี 1 ป (1

ราคาผู ผ ลิ ต หมายถึ ง ราคา ณ แหล งผลิ ต ข อ มู ล จากสหกรณ เ กลื อ แต ล ะแห ง และกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
มูลคาเพิ่มในราคาประจําป คือ ปริมาณการผลิต คูณดวย ราคาผูผลิตจะไดมูลคาการผลิต
ในราคาประจําป หักดวย คาใชจายขั้นกลางในราคาประจะป
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มูลคาเพิ่มในราคาคงที่ คือ ปริมาณการผลิต คูณดวย ราคาผูผลิตในปฐาน จะไดมูลคาการ
ผลิตในราคาคงที่ หักดวย คาใชจายขั้นกลางในคงที่ คํานวณจากตนทุนการผลิตตอตันในปฐาน คูณดวยปริมาณ
การในแตละป
4.

ขอมูลและแหลงขอมูล (Data and Sources of data)
ขอมูล

1) ปริมาณการผลิตแร
2) มูลคาการขายแร
3) ปริมาณการผลิตปโตรเลียม
4) มูลคาการขายปโตรเลียม
5) ปริมาณและราคาการผลิตเกลือ







แหลงขอมูล
สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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D: สาขาอุตสาหกรรม (การผลิต)
1.

นิยาม (Definition)

มูลคาการผลิต (Gross output) หมายถึง จํานวนผลผลิตที่ผลิตไดในรอบระยะเวลาบัญชี จําแนก
ออกเปนผลผลิตหลัก ผลผลิตรอง และผลพลอยไดจากเศษวัสดุ ใหนับรวมเปนผลผลิตทั้งหมด คํานวณ ณ ราคา
หนาโรงงาน
คาใชจายขั้นกลางในการผลิต (Intermediate Cost) หมายถึง คาวัตถุดิบทุกชนิด คาไฟฟา คา
น้ํามันเชื้อเพลิง คาซอมแซม คาวัสดุอุปกรณ คาวัสดุบรรจุภัณฑ คาขนสง คาใชจายสํานักงานตางๆ
มูลคาเพิ่ม (Value Added) คํานวณไดจากสวนตางระหวางมูลคาการผลิตและคาใชจายขั้นกลางใน
การผลิต หรืออาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา มูลคาเพิ่มประกอบดวย
 เงินเดือน คาจาง หรือคาตอบแทนแรงงาน (Compensation of Employee)
 สวนเกินของการประกอบการ (Operating Surplus) ประกอบดวย ดอกเบี้ยจาย คาเชาที่ดิน
กําไร เงินปนผล
 คาเสื่อมราคา (Depreciation)
 ภาษีทางออม หักเงินอุดหนุน (Indirect Taxes less Subsidies)
2.

คุมรวมและการจําแนกหมวดหมู (Coverage and Classification)
2.1

คุมรวม (Coverage)

สาขาอุ ต สาหกรรม ครอบคลุ ม ถึ ง กิ จ กรรมการผลิ ต ของสถานประกอบการที่ ดํ า เนิ น การ
เกี่ยวกับการผลิตสินคา (Goods) ซึ่งหมายถึง การนําวัตถุดิบมาใชประกอบ ผสม ตอเติม หรือเปลี่ยนสภาพ
เพื่อใหเปนผลิตภัณฑชนิดใหม และยังรวมถึงการประกอบชิ้นสวน (เชน การประกอบรถยนต) การบริการตอ
เติม การดัดแปลง และการซอมแซมเครื่องจักรเครื่องมือตางๆ ลักษณะการดําเนินงานอุตสาหกรรม ครอบคลุม
กิจกรรมการผลิตที่ใชเครื่องจักรกล ใชเคมีภัณฑ หรือใชแรงงาน โดยมีสถานประกอบการเปนโรงงาน โรงเรือน
หรือภายในบานอยูอาศัยก็ตาม
ยกเวน การบริการซอมรถยนต การติดตั้ง และการซอมแซมเครื่องใชในบานและอุปกรณ
ขนาดเล็ ก ซึ่ งเปน การบริ การของผู จํ าหน า ยให ร วมไว ในสาขาการค า สงค า ปลี ก การประกอบชิ้ น ส วนที่ ทํา
สําเร็จรูปเขากับสิ่งกอสราง เชน การติดตั้งสะพาน ถังน้ํา บันไดเลื่อน ลิฟท เครื่องทําความเย็น เครื่องระบาย
อากาศ การติดตั้งสายไฟฟาและอุปกรณ เปนตน กิจกรรมเหลานี้ใหจัดเปนการผลิตในสาขากอสราง
การทําหัตถกรรมในครัวเรือน โดยใชแรงงานในครัวเรือน หรือ กลุมแมบาน หรือ สมาชิก
สหกรณ เชน การทอผา การทําเครื่องจักรสาน เครื่องหนัง ดอกไมประดิษฐ ไมแกะสลัก เปนตน รายการเหลานี้
นับเปนสวนหนึ่งของสาขาอุตสาหกรรม
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2.2

การจําแนกรายการ (Classification)

การจําแนกอุตสาหกรรมของสํานักบัญชีประชาชาติ จําแนกเปนรายประเภทอุตสาหกรรมตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (TSIC) ในเอกสารการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ฉบับป
2544 หมวด D การผลิต ประกอบดวยหมวดใหญ หมวดรอง และหมวดยอย ซึ่งในทางปฏิบัติบางรายการอาจ
คํานวณแยกเปนหมวดใหญ บางรายการอาจจําแนกตามหมวดยอย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอมูลเบื้องตนที่จัดหาได
ดังนี้
15 การผลิตผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม
16 การผลิตยาสูบ
17 การผลิตสิ่งทอสิ่งถัก
18 การผลิตเครื่องแตงกาย รวมทั้งการตกแตงและยอมสีขนสัตว
19 การฟอกและการตกแตงหนังสัตว รวมทั้งการผลิตกระเปา เดินทาง กระเปาถือ อานมา เครื่อง
ลากเทียมสัตว และรองเทา
20 การผลิตไม ผลิตภัณฑจากไมและไมกอก ยกเวนเครื่องเรือน รวมทั้งการผลิตสิ่งของจากฟางและ
วัสดุถักอื่น ๆ
21 การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑจากกระดาษ
22 การพิมพโฆษณา การพิมพและการทําสําเนาสื่อบันทึก
23 การผลิตถานโคก ผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นน้ํามันปโตรเลียม และเชื้อเพลิงปรมาณู
24 การผลิตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี
25 การผลิตผลิตภัณฑยางและผลิตภัณฑพลาสติก
26 การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะ
27 การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
28 การผลิตผลิตภัณฑที่ทําจากโลหะประดิษฐ ยกเวนเครื่องจักรและอุปกรณ
29 การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
30 การผลิตเครื่องจักรสํานักงาน เครื่องทําบัญชีและเครื่องคํานวณ
31 การผลิตเครื่องจักรที่ใชพลังงานไฟฟาและเครื่องมือไฟฟาซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
32 การผลิตอุปกรณและเครื่องมือทางวิทยุ โทรทัศนและการสื่อสาร
นาฬิกา

33 การผลิตเครื่องมือที่ใชทางการแพทย การวัดความเที่ยง อุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตรและ
34 การผลิตยานยนต รถพวงและรถกึ่งรถพวง
35 การผลิตอุปกรณการขนสงอื่น ๆ
สํานักบัญชีประชาชาติ สศช.
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36 การผลิตเครื่องเรือนและการผลิตซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
37 การนําผลิตภัณฑเกากลับมาใชใหม (Recycling)
3.

การประมวลผล (Compilation Method) รูปแบบทั่วไปของสาขาอุตสาหกรรม
มูลคาเพิ่ม (VA) = มูลคาการผลิต (GO) - คาใชจายขั้นกลาง (IC)
3.1

มูลคาการผลิต สามารถหาได 3 แนวทาง คือ
1)

คํานวณจาก ปริมาณการผลิต คูณดวย ราคาผลผลิต

ปริมาณการผลิต หมายถึง จํานวนผลผลิตที่ผลิตไดในรอบระยะเวลาบัญชี จําแนก
ออกเปนผลผลิตหลัก ผลผลิตรอง และผลพลอยไดจากเศษวัสดุ ใหนับรวมเปนผลผลิตทั้งหมด
ราคาผูผลิต เปนราคาจําหนายผลผลิตหลัก ผลผลิตรอง และผลพลอยได ณ โรงงาน
(ex- factory prices)
2)
คํานวณจากรายไดของกิจการ มูลคาการผลิต คํานวณไดจากรายไดจากการขาย
ผลผลิต บวกดวยมูลคาสวนเปลี่ยนสินคาคงเหลือ
3)
คํานวณดวยวิธีการทางออม โดยใหมูลคาการผลิตเทากับมูลคารวมของการใชจายใน
รายการสินคาที่ตองการ ซึ่งประกอบดวยมูลคาการบริโภค การสะสมทุน สวนเปลี่ยนสินคาคงเหลือ และการ
สงออกรวมกัน แลวหักดวยสินคานําเขา หากใชมูลคาตามราคาตลาดจะตองปรับลดดวยคาการตลาดและคา
ขนสง เพื่อใหเปนมูลคาการผลิต ณ ราคาโรงงาน
3.2 คาใชจายขั้นกลาง ประกอบดวย คาวัตถุดิบทุกชนิด คาไฟฟา คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาซอมแซม
คาวัสดุอุปกรณ คาวัสดุบรรจุภัณฑ คาขนสง คาใชจายสํานักงานตางๆ เชน เครื่องเขียนแบบพิมพ เปนตน โดย
สวนใหญจะใชขอมูลจากตารางปจจัยผลิตและผลผลิตเปนโครงสรางตนทุนของอุตสาหกรรมประเภทตางๆ
3.3
4.

มูลคาเพิ่ม คือ ผลตางระหวาง มูลคาการผลิต หักดวย คาใชจายขั้นกลางทั้งหมด

แหลงขอมูล (Sources of data)
ขอมูล
1) ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
2) ปริมาณและราคาอาหารสัตว
3) ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
4) สถิติการนําเขาและสงออก
5) ปริมาณการผลิตน้ําตาล
6) ปริมาณและราคาน้ําดื่ม, สุรา, เครื่องดื่มบํารุงกําลัง
7) รายไดจากยอดขายที่แจงเสียภาษีมลู คาเพิ่ม
9) ดัชนีราคาผูผลิตและดัชนีราคาผูบริโภค
10) บัญชีการเงินของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ

แหลงขอมูล










สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กรมปศุสัตว
ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้าํ ตาล
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพากร
สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ
สํานักบัญชีประชาชาติ สศช.

25
E: สาขาไฟฟา ประปา และโรงแยกแกส
1.

นิยาม (Definition)

มูลคาผลผลิต (Gross output) หมายถึง มูลคาหรือรายไดของการผลิต หรือจําหนายกระแสไฟฟา
การผลิตหรือจําหนายน้ําประปา การผลิตหรือจําหนายกาซ ในรอบระยะเวลา 1 ป (1 ม.ค - 31 ธ.ค)
คาใชจายขั้นกลาง (Intermediate cost) หมายถึง คาใชจายตางๆ ที่ใชไปในกระบวนการผลิต เชน
คาเชื้อเพลิง คาใชจายในการผลิต คาซื้อวัตถุดิบ คาใชจายอื่นๆ
ทั้งนี้ยกเวน คาใชจายที่เปนมูลคาเพิ่ม เชน เงินเดือน คาจาง หรือคาตอบแทนแรงงาน สวนเกิน
ของการประกอบการ คาเสื่อมราคา ภาษีทางออมหักเงินอุดหนุน
มูลคาเพิ่ม (Value Added) คํานวณไดจากสวนตางระหวางมูลคาการผลิตและคาใชจายขั้นกลางใน
การผลิต หรืออาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา มูลคาเพิ่มประกอบดวย
 เงินเดือน คาจาง หรือคาตอบแทนแรงงาน (Compensation of Employee)
 สวนเกินของการประกอบการ (Operating Surplus)
 คาเสื่อมราคา (Depreciation)
 ภาษีทางออม หักเงินอุดหนุน (Indirect Taxes less Subsidies)
2.

คุมรวมและการจําแนกหมวดหมู (Coverage and Classification)
2.1

คุมรวม (Coverage)

การผลิตในสาขานี้ครอบคุลมถึงกิจกรรมการผลิตและการจําหนายกระแสไฟฟา การผลิตและ
จําหนายน้ําประปา การผลิตและจําหนายกาซ รวมทั้งในสวนที่ดําเนินการโดยเอกชน โดยรัฐวิสาหกิจ และโดย
องคกรปกครองทองถิ่น
2.2

การจําแนกรายการ (Classification)

การจําแนกรายการตามประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ฉบับป 2544 ในหมวด
E การไฟฟา แกส และการประปา ดังนี้
40 การไฟฟา แกส ไอน้ําและน้ํารอน
401 การผลิตไฟฟา การเก็บและการจายไฟฟา
402 การผลิตแกสและการจายเชื้อเพลิงชนิดแกสผานทอ
403 การจัดหาไอน้ํา และน้ํารอน
41 การเก็บน้ํา การทําน้ําใหบริสุทธิ์และการจายน้าํ (การประปา)
410 การเก็บน้ํา การทําน้ําใหบริสุทธิ์และการจายน้ํา (การประปา)
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3.

การประมวลผล (Compilation Method)
3.1

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
มูลคาการผลิต คือ รายไดจากการผลิตกระแสไฟฟาของ กฟผ.และรายได อื่นๆ จากการ

ดําเนินการ
คาใชจายขั้นกลาง ประกอบดวยวัตถุดิบ เชื้อเพลิง และคาใชจายในการดําเนินงาน รวมถึง
รายจายคาซื้อกระแสไฟฟาจากเอกชน
มูลคาเพิ่ม คือ ผลตางระหวาง มูลคาการผลิต หักดวย คาใชจายขั้นกลางทั้งหมด
3.2 การไฟฟาสวนภูมิภาค การไฟฟานครหลวง การประปาภูมิภาค การประปานครหลวง
ไฟฟาเอกชน ประปาเอกชน และโรงแยกกาซธรรมชาติ ทั้ง 7 รายการนี้ใชรูปแบบเดียวกัน คือ
มูลคาเพิ่ม (VA) = มูลคาการผลิต (GO) - คาใชจายขั้นกลาง (IC)
มูลคาการผลิต หมายถึง รายรับจากการดําเนินงานทั้งสิ้นสามารถหาไดจาก
 ปริมาณกระแสไฟฟาที่จาํ หนายได x ราคาตอหนวย หรือ
 ปริมาณน้ําประปาที่จําหนายได x ราคาตอหนวย หรือ
 รายรับรวมตามบัญชีกําไรขาดทุน
ในกรณีที่การไฟฟาหรือการประปาจําหนายไฟฟาหรือน้ําประปาใหพนักงาน
หนวยงาน
ราชการในราคาต่ํา หรือใหเปลา หรือบริจาคใหสาธารณะ ปริมาณไฟฟาหรือน้ําประปาที่ผลิตไดในสวนนี้ควร
ประเมินเปนรายรับของการไฟฟา และการประปาตามราคาปกติดวย
ค า ใช จ า ยขั้ น กลาง ประกอบด ว ยวั ต ถุ ดิ บ เชื้ อ เพลิ ง และค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น งาน
เช น เดี ย วกั บ สาขาการผลิ ต อื่ น ๆ แต สํ า หรั บ การไฟฟ า นครหลวง และการไฟฟ า ส ว นภู มิ ภ าคซึ่ งเป น ผู ซื้ อ
กระแสไฟฟาจากการไฟฟาฝายผลิตมาจําหนาย ใหนับคาซื้อกระแสไฟฟานี้เปนคาใชจายขั้นกลาง
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4.

แหลงขอมูล (Sources of data)
ขอมูล
1) การไฟฟาฝายผลิต (กฟผ)
 รายไดและคาใชจา ยของ กฟผ.
 สถิติการผลิตและจําหนายไฟฟาประจําเดือน
 พลังงานไฟฟา และมูลคาการซื้อไฟฟา
2) การไฟฟานครหลวง (กฟน) และ การไฟฟาสวน
ภูมิภาค (กฟภ)
 งบกําไรขาดทุน
 ภาษีมูลคาเพิ่ม
 บัญชีทําการพรอมงบกําไรขาดทุน
 NUMBER OF CUSTOMERS-ENERGY
SALES
3) การประปานครหลวง (กปน) และ การประปา
สวนภูมภิ าค (กปภ)
 งบรายได-คาใชจาย
 งบรายได-คาใชจาย
4) มูลคาผลผลิต-คาใชจายในการผลิตกาซธรรมชาติ
5) สถิติจํานวนบอน้ําบาดาล

แหลงขอมูล
 บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)
 บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)
 บริษทั กฟผ. จํากัด (มหาชน)
 การไฟฟานครหลวง
 การไฟฟานครหลวง
 การไฟฟาสวนภูมภิ าค
 การไฟฟาสวนภูมภิ าค






การประปานครหลวง
การประปานครสวนภูมิภาค
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
สํานักควบคุมกิจการน้ําบาดาล
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F : สาขาการกอสราง
1.

นิยาม (Definition)

มูลคาการกอสราง หมายถึง มูลคารวมของการกอสราง ซึ่งเริ่มนับตั้งแตมูลคาการใชจายงานปรับ
พื้นดิน งานรากฐาน งานโครงสราง งานไฟฟาประปา งานทาสี งานตบแตงภายใน เพื่อใหใชงานสิ่งกอสรางตาม
วัตถุประสงคได การนับมูลคาการกอสรางในรอบบัญชีใด ใหรวมมูลคาตามปริมาณงานที่ดําเนินการในรอบบัญชี
นั้น (put in place) ยกเวน มูลคาที่ดิน จะไมนับรวมไวในมูลคาการกอสราง
คาใชจายขั้นกลาง หมายถึง รายจายดังตอไปนี้
 คาวัสดุการกอสรางทุกชนิด
 คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
 คาไฟฟา ประปา
 คาเครื่องมือ เครื่องใช และวัสดุอุปกรณสิ้นเปลือง
 คาซอมแซมเพื่อบํารุงรักษาตามปกติ
 คาใชจายสํานักงาน ไดแก คาเครื่องเขียนแบบพิมพ คาโทรศัพท คาไปรษณีย เปน
ตน
 คาแบบแปลน (เฉพาะในกรณีที่ผูรับเหมากอสรางจางสถาปนิกจากภายนอกกิจการ)
 ฯลฯ
2.

คุมรวมและการจําแนกหมวดหมู (Coverage and Classification)
2.1

คุมรวม (Coverage)

การก อสร า ง ครอบคลุ มถึ งกิ จกรรมการกอสร า งสิ่ งก อสร า งใหม การดัด แปลงต อเติ ม และ
ซอมแซมสิ่งกอสรางทุกประเภท โดยรวมถึง อาคารที่อยูอาศัย อาคารพาณิชย อาคารอุตสาหกรรม และอาคาร
อื่น ๆ ทุกชนิด และยังรวมถึงการกอสรางที่ไมใชอาคาร ไดแก การกอสรางถนน สะพาน เขื่อน รั้ว ทอระบายน้ํา
โรงไฟฟา ระบบสายสงไฟฟา สายโทรศัพท การตอทอประปา การขุดบอบาดาล บอน้ํา บอปลา ทําแพขนาน
ยนต นอกจากนี้ยังรวมถึงการปรับพื้นที่เพื่อทําการกอสรางสิ่งกอสรางใหม
การกอสรางยังครอบคลุมถึงการติดตั้งอุปกรณสวนควบที่ประกอบติดกับอาคาร เชน ลิฟท
บันไดเลื่อน สะพานเลื่อน และเครื่องใชไฟฟาชนิดติดตั้งควบกับอาคาร เชนระบบปรับอากาศ ระบบระบาย
อากาศ ระบบทําน้ําอุน และเฟอรนิเจอรชนิดที่ติดกับตัวอาคาร และสิ่งอื่น ๆ ที่คลายคลึงกันใหนับเปนสวนหนึ่ง
ของกิจกรรมการกอสรางดวย และรวมทั้งกิจกรรมการกอสรางที่เปนการจางเหมาผูรับเหมากอสราง (Contract
out) ทั้งโครงการ หรือการกอสรางที่ดําเนินการโดยเจาของสิ่งกอสรางเอง (own accounts) นับเปนการผลิตใน
สาขากอสรางทั้งสิ้น
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2.2

การจําแนกรายการ (Classification)

สาขาการกอสรางจําแนกรายการแตกตางจากการจําแนกประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม
(ประเทศไทย) ฉบับป 2544 อันเนื่องจากสภาพขอมูลปจจุบันที่สามารถจัดหาได แยกออกเปนการกอสรางที่
เอกชนเปนเจาของและการกอสรางที่หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเปนเจาของสิ่งกอสราง ดังมีรายละเอียด
จําแนกรายการตอไปนี้
2.2.1 การกอสรางภาคเอกชน (ในเขตเทศบาล เขตอบต. และเขตควบคุมอาคาร) ดังนี้
1)

การกอสรางที่อยูอาศัย (Residential)

2)

การกอสรางอาคารที่มิใชที่อยูอาศัย (Non- residential) ประกอบดวย
 การกอสรางอาคารพาณิชยและสํานักงาน
 การกอสรางอาคารอุตสาหกรรม
 การกอสรางเพื่อการบริการและขนสง
 การกอสรางอาคารเพื่อการเกษตร
 การกอสรางอาคารเพื่อประโยชนอื่นๆ (Other construction) เชน การ
กอสรางวัด/โบสถคริสต/มัสยิด สุสาน

3)

การกอสรางอื่น ๆ ที่ไมใชอาคาร เชน
 ถนน
 สะพาน
 เขื่อน
 รั้ว
 ทางระบายน้ํา
 การกอสรางสนามกอลฟ
 การขุดบอเลี้ยงปลา
 อื่นๆ

2.2.2 การกอสรางภาครัฐ ประกอบดวย (หนวยงานสวนกลาง หนวยงานสวนภูมิภาค
องคกรปกครองทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจ)
1)

การกอสรางที่อยูอาศัย (Residential)

2)

การกอสรางอาคารที่มิใชที่อยูอาศัย (Non –residential)
 ที่ทํางาน
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 โรงเรียน
 โรงพยาบาล
 อาคารอื่นๆ
3)

การกอสรางที่ไมใชอาคาร (Other construction)
 ถนน
 สะพาน
 เขื่อน
 สิ่งกอสรางอื่นๆ

3.

การประมวลผล (Compilation Method)

3.1 การกอสรางภาคเอกชน เนื่องจากการกอสรางภาคเอกชนไมสามารถหามูลคาการกอสราง
จากหนวยงานภาคเอกชนได ดังนั้นจึงใชวิธีการทางออม ดังนั้นในการหามูลคาการกอสรางไดจากพื้นที่ขอ
อนุญาตปลูกสรางทุกประเภทที่อยูในเขตเทศบาล องคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละภูมิภาคของประเทศ (ซึ่ง
รวบรวมและเผยแพรเบื้องตนโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ) คูณ ดวยราคาตอตารางเมตรของสิ่งกอสรางในแตละ
ประเภท (ราคาตอตารางเมตรไดจากการสํา รวจราคาการกอสรางในแตละประเภทสิ่ งกอสรา งเพื่ อเป น
Benchmark หลังจากนั้นปรับราคาตามดัชนีราคาวัสดุกอสราง จากสํานักดัชนีการคา กระทรวงพาณิชย )
พื้นที่การกอสรางจริง

= (จํานวนพื้นที่ใหอนุญาตปลูกสรางในรอบปกอนหนาที่ยังไมไดทําการ
กอสรางยกมา + จํานวนพื้นที่ใหอนุญาตปลูกสรางใหมในรอบปนี้) x รอย
ละของการกอสรางจริงในรอบป

มูลคาการกอสราง

=

พื้นที่การกอสรางจริง

x

ราคาคากอสรางตอตารางเมตร

ในการคํานวณหาคาใชจายขั้นกลาง ในกรณีการกอสรางของเอกชน สามารถใชวิธีคํานวณ
พรอมกันในขั้นตอนการหาราคาคากอสรางเฉลี่ยตอตารางเมตร โดยจําแนกราคาคากอสรางตอตารางเมตรแยก
ออกเปน 2 คือ สวนที่เปนคาใชจายขั้นกลางและสวนที่เหลือคือ มูลคาเพิ่มตอตารางเมตร นําไปคูณกับจํานวน
พื้นที่การกอสรางจริงก็จะไดคาใชจายขั้นกลางรวม และมูลคาเพิ่มรวมในแตละประเภทสิ่งกอสราง
กรณีการกอสรางภาคเอกชน ที่เปนโครงการกอสรางขนาดใหญ ตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้

การจางเหมางานตอชวง เชน การจางเหมาตอกเข็ม จางเหมาทาสี จางเหมาติดตั้ง
ไฟฟาและอุปกรณ ในกรณีนี้ตองแจกแจงการกอสรางออกตามงานเหมาชวง และมีการคํานวณคาใชจายขั้น
กลางของงานรับเหมาชวงแตละรายการใหครบถวน เพื่อรวมเปนคาใชจายขั้นกลางของทั้งโครงการ นําไปหัก
จากมูลคากอสรางทั้งโครงการ สวนที่เหลือก็จะเปนมูลคาเพิ่มของการกอสรางทั้งหมดที่ตองการ

โครงการกอสรางขนาดใหญ มักมีระยะเวลาการกอสรางยาวนาน ซึ่งอาจจะมีการ
กอสรางเหลื่อมป ในการคํานวณมูลคากอสรางจะตองตรงตามปริมาณงานกอสรางที่เกิดขึ้นจริงในแตละรอบ

สํานักบัญชีประชาชาติ สศช.

31
บัญชี หากใชขอมูลจากพื้นที่การใหอนุญาตปลูกสรางอาคารเปนขอมูลฐานในการคํานวณมูลคาการกอสราง
จะตองปรับมูลคาการกอสรางใหตรงกับปริมาณงานที่กอสรางจริงในชวงระยะเวลาในแตละป (time lag)

การกอสรางที่จัดทําเปนโครงการ โดยมีการกอสรางหลายยูนิต เพื่อจัดสรรจําหนาย
แกผูซื้อ เชน โครงการกอสรางที่อยูอาศัย โครงการกอสรางอาคารพาณิชย โครงการกอสรางอาคารชุด เปนตน
ในกรณีนี้กิจกรรมการผลิตที่เกิดขึ้นแยกออกเปน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมการกอสรางและกิจกรรมการซื้อขาย
อาคาร ซึ่งในการคํานวณมูลคาเพิ่มใหแยกการคํานวณเฉพาะกิจกรรมการกอสรางมารวมไวในสาขาการกอสราง
สวนการคํานวณมูลคาเพิ่มที่เกิดจากกิจกรรมการซื้อขายอาคารใหแยกไปอยูในสาขาบริการอสังหาริมทรัพย
3.2 การกอสรางภาครัฐ ประกอบดวย ภาครัฐวิสาหกิจ รวบรวมขอมูลการลงทุนในสิ่งกอสราง
จากแบบสอบถามของแตละรัฐวิสาหกิจ สวนรัฐบาลกลางและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดจากการเบิกจาย
มูลคาการลงทุนทางดานสิ่งกอสรางโดยรวบรวมขอมูลจากกรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและ กทม.
ขอมูลภาครัฐ เนื่องจากมีการจางเหมาเอกชนทําการกอสราง การจายเงินมักจะเบิกจายเปน
งวดตามขอตกลงของโครงการ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีชวงเวลาที่แตกตางจากปริมาณที่กอสรางจริง ซึ่งในกรณีนี้
ควรปรับตัวเลขมูลคาการกอสรางใหสอดคลองกับปริมาณงานจริง อยางไรก็ตามในกรณีนี้อาจอนุโลมใหใชมูลคา
การกอสรางจากยอดการเบิกจายจริงในแตละงวดมาคํานวณก็อาจยอมรับได
มูลคาเพิ่ม (VA) = มูลคาการกอสราง (GO) – คาใชจายขั้นกลาง (IC)
4.

แหลงขอมูล (Sources of data)

ขอมูล
การกอสรางภาคเอกชน
1. พื้นที่การขออนุญาตปลูกสรางอาคารและ
สิ่งกอสรางจําแนกตามประเภทสิ่งกอสราง
2. ราคาวัสดุกอสราง
การกอสรางภาครัฐ
1.มูลคาการกอสรางรัฐวิสาหกิจ

แหลงขอมูล





สํานักงานสถิติแหงชาติ
สํานักโยธาธิการ กรุงเทพมหานคร
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
สํานักดัชนีการคา กระทรวงพาณิชย

2.มูลคาการกอสรางรัฐบาลกลาง

 การสงแบบสอบถามใหหนวยงานรัฐวิสาหกิจทุก
แหง
 จากหนวยงานราชการ ขอมูล GFMIS

3.มูลคาการกอสรางรัฐบาลทองถิ่น

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น กทม.
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G: สาขาการขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต
ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน
1.

นิยาม (Definition)

มูลคาผลผลิต (Gross output) หมายถึง รายรับจากการจําหนายสินคา และรายไดอื่นๆ เชน การให
เชาสถานที่ รายไดจากคาธรรมเนียมการขาย เงินประกันสินคา รวมถึงรายรับที่เกิดจากการใหบริการ ซึ่งอาจ
เปนคาบริการตอครั้ง หรือการจางเหมาเปนชิ้นงาน ในการซอมแซมยานยนต จักรยานยนต ของใชสวนบุคคล
และใชในครัวเรือน
คาใชจายขั้นกลางในการผลิต (Intermediate Cost) คาใชจายขั้นกลางของสาขาการผลิตนี้ สวน
ใหญประกอบดวย ตนทุนซื้อสินคา คาไฟฟา คาน้ําประปา คาวัสดุหีบหอ อุปกรณในการขาย คาวัสดุตกแตง คา
ขนสง คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น คาเครื่องเขียนแบบพิมพ คาโทรศัพท คาไปรษณีย โทรเลข ฯลฯ
มูลคาเพิ่ม (Value Added) คํานวณไดจากสวนตางระหวางมูลคาการผลิตและคาใชจายขั้นกลางใน
การผลิต หรืออาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา มูลคาเพิ่มประกอบดวย

2.



เงินเดือน คาจาง หรือคาตอบแทนแรงงาน (Compensation of Employee)



สวนเกินของการประกอบการ (Operating Surplus) ประกอบดวย ดอกเบี้ยจาย คา
เชาที่ดิน กําไร เงินปนผล



คาเสื่อมราคา (Depreciation)



ภาษีทางออม หักเงินอุดหนุน (Indirect Taxes less Subsidies)

คุมรวมและการจําแนกหมวดหมู (Coverage and Classification)
2.1

คุมรวม (Coverage)

อุตสาหกรรมในหมวดใหญนี้ รวมสถานประกอบการซึ่งดําเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการขาย
สง เชน พอคาขายสง ผูสั่งสินคาเขา ผูสงสินคาออก นายหนาซื้อขายสินคา การขายปลีกสินคาใหแกประชาชน
รวมถึงการบํารุงรักษาซอมแซมยานยนต จักรยานยนต และของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน แบง
รายละเอียดไดดังนี้
การขาย การบํารุงรักษา การซอมแซมยานยนตและจักรยานยนต การขายปลีก
น้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต
อุตสาหกรรมในหมวดยอยนี้ รวมสถานประกอบการซึ่งดําเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการขาย
สง และการขายปลีก ยานยนต จักรยานยนต การบํารุงรักษาและซอมแซม การลาง การขัดเงา และการลากจูง
ยานยนต รวมถึงการขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตและผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่น หรือผลิตภัณฑทําความเย็น
แกเครื่องยนต
ยกเวน การใหเชารถยนตสวนบุคคล หรือรถบรรทุกพรอมคนขับ จัดประเภทไวในหมูยอย
6022 (การขนสงผูโดยสารทางบกอื่นๆ ที่ไมมีตารางเวลา) และหมูยอย 6023 (การขนสงสินคาทางถนน)
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การใหเชายานยนตและรถจักรยานยนตโดยไมมีคนขับ จัดประเภทไวในหมูยอย 7111 (บริการใหเชาอุปกรณ
การขนสงทางบก)
การขายสง และการคาเพื่อคานายหนา ยกเวนยานยนตและจักรยานยนต
อุ ต สาหกรรมในหมวดย อยนี้ อาทิ การดํ า เนิ น กิ จ การขายสิ น ค า ที่ ไม มี การเปลี่ ย นรู ป หรื อ
ดัดแปลงซึ่งอาจเป นสินค าใหมหรือสิน คาที่ใ ชแลว ใหแกผูขายปลีก ผู ใชในงานอุต สาหกรรม พาณิช ยกรรม
สถาบัน หรือผูใชในงานวิชาชีพ หรือผูขายสงรายอื่นๆ ซึ่งอาจเปนบุคคลหรือบริษัทที่ทําหนาที่เปนตัวแทน
หรือนายหนาเพื่อซื้อขายสินคาในรูปแบบธุรกิจหลักรวมถึงพอคาขายสงซึ่งขายสินคาโดยตรงมาจากแหลงผลิต
อันเปนสวนที่แยกมาจากโรงงานโดยมีวัตถุประสงคในการขายผลิตภัณฑ ทั้งนี้มิใชการสงสินคาโดยตรงจาก
โรงงานตามการสั่งซื้อ นอกจากนี้ไดรวมถึงนายหนาขายสินคา กลุมและผูแทนการคาเพื่อคานายหนา ผูซื้อ
และกลุมสหกรณซึ่งดําเนินกิจการเกี่ยวของกับการตลาดของผลิตภัณฑทางการเกษตร ผูขายสงซึ่งประกอบ
คัดแยกขนาด คุณภาพของสินคาจํานวนมาก จัดแบงสินคา การบรรจุหีบหอใหม และการจัดจําหนายสินคาเปน
สวนยอยๆ การจัดเก็บสินคา การรักษาสินคาในอุณหภูมิที่เหมาะสม การจัดสงและการจัดวางจําหนายสินคา
ตลอดจนการสงเสริมการขายใหแกลูกคา ละการออกแบบฉลากสินคา
กิจกรรมของผูคาและนายหนาการซื้อขายสินคาลวงหนา และการแลกเปลี่ยนทางการคาตาม
สัญญา จัดประเภทไวในหมูยอย 6711(การบริหารงานดานตลาดการเงิน)
การขายปลีก ยกเวนยานยนต และจักรยานยนต รวมถึงการซอมแซมของใชสวน
บุคคล และของใชในครัวเรือน
อุตสาหกรรมในหมวดยอยนี้ อาทิ สถานประกอบการซึ่งดําเนินกิจการเกี่ยวกับการขายปลีกที่
ไมมีการเปลี่ยนรูป สินคาใหมและสินคาใชแลวแกประชาชนทั่วไป เพื่อการบริโภคหรือการใชประโยชนเฉพาะ
สวนบุคคล หรื อในครัวเรือน สถานประกอบการขายปลีกอาจเปนร านคา หางสรรพสิน คา แผงลอย สถาน
ประกอบการที่รับสั่งสินคาทางไปรษณีย ทางโทรศัพท ทางอิเล็กทรอนิกส ผูเรขายสินคา สหกรณผูบริโภค
สถานที่ประมูลการขายทอดตลาด เปนตน ผูขายปลีกสวนมากดําเนินกิจการขายสินคาที่เปนของตนเอง แตบาง
รายอาจเป น ตัว แทนของสํ านั กงานใหญ แ ละทํ า หนา ที่ ข ายให ต ามที่ ได รับ มอบหมาย หรื อขายให โ ดยได รั บ
ค า ตอบแทน รวมถึ งสถานประกอบการซึ่ ง ดํ า เนิ น กิ จ การหลั ก เกี่ ย วกั บ การขายสิ น ค า ที่ นํ า มาแสดงให แ ก
ประชาชนทั่วไป เชน เครื่องพิมพดีด เครื่องเขียน สี ไมแผน สินคาที่จัดประเภทไวในหมวดนี้ อาจจะไมใช
เพื่อการบริโภค หรือการใชเฉพาะสวนบุคคลหรือในครัวเรือน หรือเพื่อการใชเพียงอยางเดียว สินคาที่ขายใน
หมวดนี้เรียกวา สินคาเพื่อการอุปโภคบริโภค สินคาที่โดยปกติเปนสินคาที่จะไมนํามาขายปลีก แตไดนํามา
ขายปลี ก ได จั ด ประเภทรวมไว ใ นหมวดนี้ ด ว ยเช น กั น เช น เมล็ ด ธั ญ พื ช แร ป โ ตรเลี ย มดิ บ เคมี ภั ณ ฑ
อุตสาหกรรม เหล็ก เหล็กกลา เครื่องจักรและอุปกรณทางอุตสาหกรรม การซอมและการติดตั้งสินคาเพื่อใช
ประโยชนสวนบุคคลและใชในครัวเรือน ซึ่งจะดําเนินการรวมกับการขายปลีกสินคาหรือไมก็ตาม จัดประเภท
รวมไวในหมวดยอยนี้ดวย
ยกเวน การขายผลิตภัณฑทางการเกษตรโดยเกษตรกรเอง จัดประเภทไวในหมวดยอย 01
(เกษตรกรรม การลาสัตว และบริการที่เกี่ยวของ)
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การผลิตและขายสินคา (เชน เสื้อผา อาหาร) ใหแกประชาชนทั่วไป เพื่อการบริโภคสวนบุคคล
และในครัวเรือน โดยทั่วไปไดจัดประเภทไวในการผลิตหมวดยอย 15 - 37
การขายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการบริโภคในสถานที่ที่จัดไว จัดประเภทไวในหมูยอย 5520
(ภัตตาคาร รานขายอาหาร และบาร)
การใหเชาสินคาที่ใชสวนบุคคลและใชในครัวเรือนใหแกประชาชนทั่วไป จัดประเภทไวในหมู
ยอย 7130 (บริการใหเชาของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
การซอมแซมของใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือน
สถานประกอบการซึ่งดําเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการซอมของใชสวนบุคคล และของใชใน
ครัวเรือนซึ่งไมรวมถึงการซอมแซม โดยโรงงานผูผลิตหรือรานขายสง หรือรานขายปลีกสินคานั้นๆ เชน ราน
ซอมจักรยาน รานซอมกลองถายรูป รานซอมนาฬิกา ฯลฯ
2.2

การจําแนกรายการ (Classification)

การจําแนกรายการของเอกสารการจําแนกประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ฉบับ
ป 2544 ของสาขานี้ อยูในหมวด G สาขาการขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต ของใช
สวนบุคคล และของใชในครัวเรือน จําแนกออกเปนประเภทกิจกรรมที่มีรายละเอียดมาก โดยเริ่มตั้งแตรหัส
50101 จนถึง 52600 ประกอบดวยหมวดหลักดังนี้
การคาปลีกและคาสง


สินคาเกษตร



สินคาอุตสาหกรรมและเหมืองแร



การคาสินคานําเขา

การซอมแซม

3.



การซอมแซมรถยนต จักรยานยนต และจักรยาน



การซอมแซม เครื่องมือเครื่องใช เครื่องใชไฟฟาฯ

การประมวลผล (Compilation Method)
3.1

การคํานวณการคาสงคาปลีก

สาขาการคาสงคาปลีก นับวาเปนสาขาการผลิตที่แตกตางจากสาขาอื่นๆ เนื่องจากไมใชผูผลิต
สินคา แตทําหนาที่เปนตัวกลางที่จะนําสินคาจากผูผลิตไปถึงมือผูซื้อโดยไมมีการแปรรูปสินคา กิจกรรมการคา
กอใหเกิดสวนแตกตางของราคาระหวางราคาผูผลิตกับราคาผูซื้อ ซึ่งในระบบบัญชีประชาชาติเรียกสวนแตกตาง
นี้วา “สวนเพิ่มการตลาด (Trade margin)”
มูลคาเพิ่ม (VA) = รายไดจากการดําเนินงาน (GO) – คาใชจายขั้นกลาง (IC)
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รายไดจากการดําเนินงาน หมายถึง รายรับจากการจําหนายสินคา และรายไดอื่นๆ เชน
การใหเชาสถานที่ รายไดจากคาธรรมเนียมการขาย เงินประกันสินคา เปนตน
คาใชจายขั้นกลาง ของสาขาการผลิตนี้ สวนใหญประกอบดวย ตนทุนซื้อสินคา คาไฟฟา คา
น้ําประปา คาวัสดุหีบหอ อุปกรณในการขาย คาวัสดุตกแตง คาขนสง คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น คาเครื่อง
เขียนแบบพิมพ คาโทรศัพท คาไปรษณีย โทรเลข ฯลฯ
3.2

การคํานวณการซอมแซม
มูลคาเพิ่ม (VA) = รายไดจากคาบริการ (GO) – คาใชจา ยขั้นกลาง (IC)

รายไดจากการดําเนินงาน หมายถึง รายไดจากการใหบริการ ซึ่งอาจเปนคาบริการตอครั้ง
คาบริการตอหนวย หรือการจางเหมาเปนชิ้นงาน
คาใชจายขั้นกลาง ประกอบดวย คาวัสดุ อุปกรณ และชิ้นสวนอะหลั่ย คาเครื่องมือเครื่องใช
สิ้นเปลือง คาน้ําประปา คาไฟฟา คาโทรศัพท คาไปรษณีย โทรเลข คาขนสง คาน้ํามันเชือ้ เพลิงและหลอลื่น คา
เครื่องเขียนแบบพิมพ ฯลฯ
1)

การบํารุงรักษาและการซอมแซมยานยนต

มูลคาเพิ่มในราคาประจําป ไดจาก จํานวนรถแตละชนิด คูณดวยรายไดเฉลี่ยคา
ซอมแซมตอคัน หักดวยคาใชจายขั้นกลางโดยใชสดั สวนจากตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต
มูลคาเพิ่มในราคาคงที่ ไดจาก จํานวนรถแตละชนิด คูณดวยรายไดเฉลี่ยคา
ซอมแซมตอคันในปฐาน หักดวยคาใชจายขัน้ กลางในราคาคงที่
2)

การซอมแซมของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน
มูลคาเพิ่มในราคาประจําป ไดจาก รายไดจากคาบริการ หักดวย คาใชจายขัน้

กลางในราคาประจําป
มูลคาเพิ่มในราคาคงที่ คือ การคํานวณโดยวิธี Single deflation โดยปรับรายได
ในราคาประจําปดว ยดัชนีผูบริโภครวม จะไดรายไดในราคาคงที่ และหักดวยคาใชจายขั้นกลางในราคาคงที่
4.

แหลงขอมูล (Sources of data)

ขอมูล
1) รายไดจากยอดขายที่แจงเสียภาษีมลู คาเพิ่ม
2) จํานวนรถแตละประเภท

แหลงขอมูล
 กรมสรรพากร
 กรมการขนสงทางบก
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H: สาขาโรงแรมและภัตตาคาร
1.

นิยาม (Definition)

มูลคาการผลิต (Gross output) หมายถึง มูลคารวมของการบริการแตละประเภท ในรอบระยะเวลา
1 ป (1 ม.ค - 31 ธ.ค) อาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวามูลคาตอหนวยของบริการ คือ ราคาตอหนวยของบริการแตละ
ชนิด ราคาหรือมูลคาดังกลาวจะครอบคลุมคาใชจายขั้นกลางและมูลคาเพิ่ม
คาใชจายขั้นกลาง (Intermediate Cost) ครอบคลุมวัตถุดิบซึ่งคิด มูลคาตามราคาผูซื้อ คาเชื้อเพลิง
และคาไฟฟา-ประปา คาบริการทีซื้อมาจากผูผลิตบริการอื่นๆ คาซอมแซม คาวัสดุสิ้นเปลืองในสํานักงาน และ
กระบวนการผลิตและจําหนาย คาขนสงและโทรศัพท คาไปรษณีย เปนตน
มูลคาเพิ่ม (Value Added) คํานวณไดจากสวนตางระหวางมูลคาการผลิตและคาใชจายขั้นกลางใน
การผลิต หรืออาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา มูลคาเพิ่มประกอบดวย

2.



เงินเดือน คาจาง หรือคาตอบแทนแรงงาน (Compensation of Employee)



สวนเกินของการประกอบการ (Operating Surplus) เชน ดอกเบี้ยจาย คาเชา กําไร



คาเสื่อมราคา (Depreciation)



ภาษีทางออม หักเงินอุดหนุน (Indirect Taxes less Subsidies)

คุมรวมและการจําแนกหมวดหมู (Coverage and Classification)
2.1

คุมรวม (Coverage)

อุตสาหกรรมในหมวดใหญนี้ รวมสถานประกอบการซึ่งดําเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการอํานวย
ความสะดวกในเรื่องที่พักอาศัยและคายพัก (ไมรวมการเชาบานที่อยูอาศัย) โดยไดรับคาธรรมเนียมการเขาพัก
ตอบแทน และการขายอาหารที่เตรียมไวพรอมสําหรับบริโภคทันที่ เชน ภัตตาคาร สถานที่ขายอาหารและ
เครื่องดื่ม
2.2

การจําแนกรายการ (Classification)

การจําแนกรายการตามประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ฉบับป 2544 ในหมวด
H โรงแรมและภัตตาคาร ดังนี้
55 โรงแรมและภัตตาคาร
551 โรงแรม คายพัก และที่พักชั่วคราว
552 ภัตตาคาร รานขายอาหาร และบาร
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3.

การประมวลผล (Compilation Method)
มูลคาเพิ่ม (VA) = รายรับของสถานประกอบการ (GO) – คาใชจายขั้นกลาง (IC)
3.1

การคํานวณมูลคาเพิ่มของโรงแรม
มูลคาเพิ่มในราคาประจําป คือ รายรับในราคาประจําป หักดวย คาใชจายขั้นกลางในราคา

ประจําป
มูลคาเพิ่มในราคาคงที่ โดยวิธี Double deflation โดยปรับรายรับในราคาประจําปดวย
ดัชนีคาหองพัก จะไดรายรับโรงแรมในราคาคงที่ สวนคาใชจายขั้นกลางในราคาประจําป ปรับดวย ดัชนีราคา
ผูบริโภครวม จะไดคาใชจายขั้นกลางในราคาคงที่ มูลคาเพิ่มในราคาคงที่ คือ รายรับในราคาคงที่ หักดวย
คาใชจายขั้นกลางในราคาคงที่
3.2
ประจําป

การคํานวณมูลคาเพิ่มของภัตตาคาร
มูลคาเพิ่มในราคาประจําป คือ รายรับในราคาประจําป หักดวยคาใชจายขั้นกลางในราคา

มูลคาเพิ่มในราคาคงที่ โดยวิธี Double deflation โดยปรับรายรับในราคาประจําปดวยดัชนี
ผูบริโภคหมวดอาหารนอกบาน จะไดรายรับโรงแรมในราคาคงที่ สวนคาใชจายขั้นกลางในราคาประจําป ปรับ
ดวย ดัชนีราคาผูผลิตหมวดอาหาร และดัชนีราคาผูบริโภคหมวดไฟฟา ประปา จะไดคาใชจายขั้นกลางในราคา
คงที่ มูลคาเพิ่มในราคาคงที่ คือ รายรับในราคาคงที่ หักดวยคาใชจายขั้นกลางในราคาคงที่
4.

แหลงขอมูล (Sources of data)

ขอมูล
1) รายไดจากยอดขายที่แจงเสียภาษีมลู คาเพิ่ม
2) ขอมูลการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรม
และเกสทเฮาส
3) จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศ รายไดจาก
นักทองเที่ยว อัตราการเขาพัก

แหลงขอมูล
 กรมสรรพากร
 สํานักงานสถิตแิ หงชาติ
 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
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I: สาขาการขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม
1.

นิยาม (Definition)

มูลคาการผลิต (Gross output) หมายถึง มูลคารวมของการบริการจากการประกอบธุรกิจดานการ
ขนสงคมนาคมที่เปน การขนสงทางบก ขนสงทางน้ํา ขนสงทางอากาศ และการใหบริการดานโทรคมนาคม
รวมถึงบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการขนสงตางๆ ในรอบระยะเวลา 1 ป
คาใชจายขั้นกลาง (Intermediate cost) ประกอบดวย คาไฟฟา คาขนสง คาบริการสื่อสาร คาน้ํามัน
เชื้อเพลิงและหลอลื่น คาวัสดุหีบหอ คาซอมแซมอุปกรณสื่อสาร (ใหรวมเฉพาะคาซอมแซมบํารุงรักษาตามปกติ
สวนคาซอมแซมใหญเพื่อยืดอายุการใชงานไมนับเปนคาใชจายขั้นกลาง รายการนี้ตามระบบบัญชีประชาชาติ
นับเปนการสะสมทุน) และคาใชจายสํานักงาน เชน เครื่องเขียน กระดาษ และ สิ่งพิมพ เปนตน
มูลคาเพิ่ม (Value Added) คํานวณไดจากสวนตางระหวางมูลคาการผลิตและคาใชจายขั้นกลางใน
การผลิต หรืออาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา มูลคาเพิ่มประกอบดวย

2.



เงินเดือน คาจาง หรือคาตอบแทนแรงงาน (Compensation of Employee)



สวนเกินของการประกอบการ (Operating Surplus)



คาเสื่อมราคา (Depreciation)



ภาษีทางออม หักเงินอุดหนุน (Indirect Taxes less Subsidies)

คุมรวมและการจําแนกหมวดหมู (Coverage and Classification)
2.1

คุมรวม (Coverage)

อุตสาหกรรมในหมวดใหญนี้ รวมสถานประกอบการซึ่งดําเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการขนสง
ทางบก การขนสงทางน้ํา การขนสงทางอากาศ และทางทอลําเลียง การบริการเสริมการขนสงและบริการที่
เกี่ยวเนื่องกับการขนสงประเภทตางๆ สถานที่เก็บสินคาและการเก็บสินคา การบริการดานการทองเที่ยว การ
ใหบริการทางไปรษณียและการโทรคมนาคม การใหเชาเครื่องอุปกรณการขนสงพรอมคนขับหรือผูควบคุมใน
วิธีการขนสงตางๆ ที่พิจารณาวาเปนบริการการขนสง ก็จัดประเภทไวในหมวดนี้
ยกเวน
การบํ า รุ ง รั ก ษา การซ อ มแซมและการเปลี่ ย นอุ ป กรณ ก ารขนส ง ยกเว น ยานยนต และ
จักรยานยนต จัดประเภทไวในหมวดยอย 35 (การผลิตอุปกรณการขนสงอื่นๆ)
การกอสราง การบํารุงรักษา และการซอมแซมถนน ทางรถไฟ ทาเรือ สนามบิน ฯลฯ จัด
ประเภทไวในหมูยอย 4520 (การกอสรางอาคาร และงานวิศวกรรมโยธา)
การบํารุงรักษาและการซอมแซมยานยนต หรือจักรยานยนต จัดประเภทไวในหมูยอย 5020
และ 5040 ตามลําดับ
การให เ ช า อุ ป กรณ ก ารขนส ง โดยไม มี คนขั บ หรื อผู ควบคุ ม จั ด ประเภทไว ใ นหมู ใ หญ 711
(บริการใหเชาอุปกรณการขนสง)
สํานักบัญชีประชาชาติ สศช.
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2.2

การจําแนกรายการ (Classification)

การจําแนกรายการตามประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ฉบับป 2544 ในหมวด
I การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม ดังนี้
60 การขนสงทางบกและการขนสงทางทอลําเลียง
601 การขนสงทางรถไฟ
602 การขนสงทางบกอื่นๆ
603 การขนสงทางระบบทอลําเลียง
61 การขนสงทางน้ํา
611 การขนสงทางทะเลและทะเลชายฝง
612 การขนสงทางน้ําภายในประเทศ
62 การขนสงทางอากาศ
621 การขนสงทางอากาศที่มีตารางเวลา
622 การขนสงทางอากาศที่ไมมีตารางเวลา
63 บริการที่เกี่ยวของกับการขนสง และบริการดานการทองเที่ยว
64 การไปรษณียและการโทรคมนาคม
641 บริการทางไปรษณียและการรับสงพัสดุภัณฑ
642 การโทรคมนาคม
3.

การประมวลผล (Compilation Method)
สามารถจําแนกวิธีการคํานวณหลักๆ ไดดังนี้
3.1

การคํานวณทางตรง

เปนวิธีการคํานวณซึ่งไดรับขอมูลจากหนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจตางๆ สามารถแยก
วิธีการคํานวณได 3 วิธี
วิธีที่ 1. ใชขอมูลรายไดและคาใชจายในการดําเนินงานจากรัฐวิสาหกิจตางๆ เชน องคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) บริษัท การบินไทย จํากัด บริการไปรษณีย-โทรเลข ฯลฯ.
มูลคาเพิ่ม (VA) = รายรับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (GO) – คาใชจายขั้นกลาง (IC)
การคํานวณมูลคาเพิ่มในราคาคงที่ ใชวิธี Double deflation
มูลคาผลผลิตในราคาคงที่และคาใชจายขั้นกลางในราคาคงที่ คํานวณโดยการปรับมูลคาการ
ผลิตและคาใชจายแตละรายการในราคาประจําป ดวยดัชนีที่เกี่ยวของ
วิธีที่ 2. ใชขอมูลจํานวนรถและจํานวนเรือจดทะเบียนจากกระทรวงคมนาคม
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มูลคาเพิ่ม (VA) = มูลคาผลผลิต (GO) – คาใชจายขั้นกลาง (IC)
มูลคาผลผลิตในราคาประจําป คํานวณไดจากการใชจํานวนรถหรือเรือจดทะเบียนแยกแตละ
ประเภทคูณดวยรายไดตอคันหรือตอลําตอป ในสวนของคาใชจายขั้นกลางคํานวณโดยใชสัดสวน IC / Income
ที่ไดจากการสํารวจ
สําหรับการคํานวณมูลคาเพิ่มในราคาคงที่ในสวนของรถใชวิธี Double deflation โดยใชมูลคา
ผลผลิตในราคาประจําป ปรับดวยดัชนีราคา ในสวนของคาใชจายขั้นกลางในราคาคงที่ แยกคํานวณไดโดยการ
ปรับรายการคาใชจายตางๆในราคาประจําปดวยดัชนีที่เกี่ยวของ
สวนการคํานวณหามูลคาเพิ่มในราคาคงที่ในสวนของเรือ ใชวิธี Single deflation โดยใช
สัดสวน VA/ลํา คูณดวย ปริมาณเรือแตละประเภท หรือปรับมูลคาเพิ่มในราคาคงที่ดวย ปริมาณเรือแตละ
ประเภท สําหรับการคํานวณโดยใชวิธีดังกลาวขางตน..สามารถจําแนกรายการตามการจัดประเภท
วิธีที่ 3. คํานวณทางดาน Cost Side
เนื่องจากในชวงเวลาที่สถานประกอบการยังไมมีรายไดจากการประกอบการ
การคํานวณ
มูลคาเพิ่มในราคาประจําป คํานวณโดยใชคาใชจา ยสวนที่เปนคาจางคาตอบแทนแรงงาน รวมทั้งคาเสื่อมราคา
มาเปนมูลคาเพิ่มในราคาประจําปสว นการคํานวณมูลคาเพิม่ ในราคาคงที่ใชวิธี Single deflation โดยปรับ
มูลคาเพิ่มในราคาประจําดวยดัชนีราคาหมวดรวม
ดําเนินการ. เชน

สําหรับการคํานวณสาขาขนสงคมนาคมที่ใชวิธีดังกลาวขางตนในชวงที่ยังไมมีรายรับจากการ
 การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (MRTA)
 ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม (New Bangkok International Airport)

3.2

การคํานวณทางออมหรือการคํานวณเฉพาะทาง

เปนวิธีการที่ใชคํานวณในกรณีขาดแคลนขอมูลที่จะใชในการคํานวณไดโดยทางตรงจึงตองใช
วิธีการคํานวณโดยทางออมในแตละกรณีเชน การปรับมูลคาในปฐานดวยดัชนีปริมาณในกรณีของรถบรรทุก
เอกชน การคํานวณโดยการหาสวนตางระหวางมูลคาการซื้อ และมูลคาการขายกาซธรรมชาติที่ขนสงทางทอ
หรือสวนตางระหวางมูลคา ณ ตนทางกับปลายทางในกรณีการขนสงทางทอ การคํานวณรายไดจากการขนสง
ทางทะเลระหวางประเทศจากดุลบริการรับหมวดคาระวางสินคาจากดุลการชําระเงิน (Balance of payments)
ฯลฯ
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4.

แหลงขอมูล (Sources of data)

ขอมูล
1) รายได-รายจายจากการดําเนินการ
2) รายได-รายจายจากการดําเนินการ
3) รายได-รายจายจากการดําเนินการ
4) รายได-รายจายจากการดําเนินการ
5) ขอมูลคาจาง-คาตอบแทนแรงงาน
6) รายได-คาใชจายจากการดําเนินการ

แหลงขอมูล
การทางพิเศษแหงประเทศไทย
การทาเรือแหงประเทศไทย
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด
การรถไฟแหงประเทศไทย
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)








7) ขอมูลระบบทอสงกาซ
8) รายได-คาใชจายจากการดําเนินการ




9) รายได-คาใชจายจากการดําเนินการ
10) รายได-คาใชจายจากการดําเนินการ
11) ขอมูลคาจาง-คาตอบแทนแรงงาน
12) รายได-คาใชจายจากการดําเนินการ
13) งบกําไร-ขาดทุน
14) ขอมูลจํานวนรถที่จดทะเบียน








15) รายได-คาใชจายจากการดําเนินการ
16) งบกําไร-ขาดทุน
17) รายไดจากการดําเนินการ





การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด
(มหาชน)
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ขนสง จํากัด
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม
บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด
บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน)
กรมการขนสงทางบก
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพฯ

18) รายได-รายจายจากการดําเนินการ




องคการคลังสินคา
องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ
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J: สาขา ตัวกลางทางการเงิน
1.

นิยาม (Definition)

มูลคาผลผลิต (Gross output) โดยความหมายสําหรับธุรกิจการเงินตามขอบเขตของ Monetary
institutions และ other financial institutions หมายถึง รายไดจากคาธรรมเนียมที่ไดรับจริง (Actual fees or
actual service charges) รวมกับคาธรรมเนียมที่ประเมินขึ้น (Imputed services charge) ซึ่งคาธรรมเนียมที่
ประเมินขึ้นประเมินไดจากการนํา ดอกเบี้ยรับ หัก ดวยดอกเบี้ยจาย สวนรายไดจากการลงทุนโดยเงินของ
ตนเองนั้น โดยหลักการแลวไมรวมไวในรายไดจากการประเมิน
คาใชจายขั้นกลาง (Intermediate Cost) ประกอบดวย สินคาและบริการที่เปน nondurable goods
ซึ่งใชหมดไปในขบวนการผลิต ในหลักการแลวสินคาประเภทนี้มีอายุการใชงานไมเกิน 1 ป สําหรับ IC ในการ
ประกอบกิจการทางดานการเงินและการธนาคาร ประกอบดวย คาน้ํา คาไฟฟา โทรศัพท เครื่องเขียนแบบพิมพ
ฯลฯ
มูลคาเพิ่ม (Value added) หมายถึง มูลคาที่เกิดจากกิจการการผลิต และจากการทํางานของบุคคล
ตางๆ ในหนวยการผลิตแตละหนวย สินคาใดก็ตามเมื่อผานการผลิตขึ้นมาแตละขั้นนั้นมูลคาของสินคาหรือ
บริการยอมเพิ่มขึ้น เพราะการผลิตเปนการเพิ่มมูลคาของสินคาและบริการ
2.

คุมรวม และการจําแนกหมวดหมู (Coverage and Classification)
2.1

คุมรวม (Coverage)

อุตสาหกรรมในหมวดใหญนี้ อาทิ ธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชย ธนาคารออมสิน
และสถาบันการเงินอื่นๆ สถานประกอบการซึ่งดําเนินกิจการเกี่ยวกับการจัดหาแหลงเงินทุน การจัดสรรเงินทุน
เพื่อลงทุนในธุรกิจ การบริการทางการเงิน การใหเชาทรัพยสิน การประกันภัย กองทุนบําเหน็จบํานาญ และ
สถานประกอบการซึ่งดําเนินกิจการเกี่ยวกับการใหบริการดานธุรกิจ เชน บริการบริหารงานดานตลาดการเงิน
บริการซื้อขายหลักทรัพย การดําเนินการเปนที่ปรึกษาทางการเงิน นายหนาในการกูยืมเพื่อซื้อสังหาริมทรัพย
และการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
2.2

การจําแนกรายการ (Classification)

การจําแนกรายการของสาขานี้ไดเพิ่มเติมจากเอกสารการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม
(ประเทศไทย) ฉบับป 2544 ในหมวด J ตัวกลางทางการเงิน ดังนี้
65 ตัวกลางทางการเงิน ยกเวนการประกันภัย และกองทุนบําเหน็จบํานาญ
651 สถาบันการเงิน (ธนาคาร)
659 ตัวกลางทางการเงินอื่น ๆ
66 การประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ ยกเวนการประกันสังคมภาคบังคับ
67 บริการเสริมสถาบันการเงิน
671 บริการเสริมสถาบันการเงิน ยกเวนการประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ

สํานักบัญชีประชาชาติ สศช.

43
672 บริการเสริมการประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ
3.

การประมวลผล (Compilation Method)
มูลคาเพิ่ม (VA) = มูลคาการผลิตหรือรายไดจากการดําเนินงาน (GO) – คาใชจายขั้นกลาง (IC)

มูลคาการผลิต ในสาขาการผลิตนี้ มีขอแตกตางจากสาขาการผลิตอื่น ๆ ที่ไมใชการเงิน คือ สาขานี้
ไมส ามารถหามูล คาการผลิตหรือรายไดจากการดํา เนิน งานโดยตรงได อันเนื่องจากกิจกรรมของสาขานี้ มี
ลักษณะพิเศษ 2 ประการ คือ ประการแรก การทําหนาที่ใหบริการเปนตัวกลางทางการเงิน ระหวางเจาของเงิน
(ผูฝากเงินกับธนาคาร) กับผูประกอบการ (ผูกูเงินจากธนาคาร) รายไดของธนาคารจากกิจกรรมนี้คือ สวนที่
ประเมินจากสวนตาง (Margin) ระหวางอัตราดอกเบี้ยเงินกูและอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และประการที่ 2 คือ การ
ทําหนาที่ใหบริการในการทําธุรกรรมทางการเงิน เชน การใชตั๋วสัญญาใชเงิน การโอนเงิน เปนตน รายไดจาก
กิจกรรมนี้คือ คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูใชบริการ ดังนั้นรูปแบบการคํานวณรายไดจากการดําเนินงาน หรือ
มูลคาการผลิต (GO) ของสาขานี้ แยกเปนดังนี้
3.1
การธนาคาร สถาบันการเงินอื่น ๆ และโรงรับจํานํา (ยกเวนการประกันภัย ) รายไดจาก
การดําเนินงาน ประกอบดวย
3.1.1 รายไดจากดอกเบี้ยสุทธิ = ดอกเบี้ยรับ – ดอกเบี้ยจาย
(โดยที่ดอกเบี้ยรับนี้ รวมถึงดอกเบี้ยจากการใหกูยืม และรายไดจากการนําเงินรับ
ฝากไปใชประโยชนในแหลงตางๆ)
3.1.2 คาธรรมเนียมรับทุกประเภท
3.1.3 คาบริการอื่น
3.1.4 รายไดอื่นๆ (กรณีโรงรับจํานํา ใหรวมรายไดจากการจําหนายทรัพยหลุดจํานําดวย)
3.2

การประกันภัย รายไดจากการดําเนินงาน ประกอบดวย
3.2.1 เบี้ยประกันรับ หัก คาสินไหมทดแทน
หัก เงินสํารองประกันภัยสุทธิ
3.2.2 รายไดสุทธิจากการลงทุน
3.2.3 รายไดอื่น เชน คาธรรมเนียมรับ

3.3 การแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ รายไดจากการดําเนินงาน ประกอบดวยสวนตางของ
อัตราขายและอัตราซื้อ จากการดําเนินกิจกรรมรับแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามปกติ (ไมรวมกําไรหรือ
ขาดทุนจากสวนตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการถือเงินตราตางประเทศไวเก็งกําไร หรือถือเงินตราไวตาม
วัตถุประสงคอื่น)
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คาใชจายขั้นกลาง สาขาการเงิน การธนาคาร และธุรกิจประกันภัยนี้ สวนใหญจะประกอบดว ย
คาใชจ ายในสํ านั กงาน เช น ค าไฟฟ า ค าประปา คา วัส ดุคอมพิ วเตอร ค าเครื่องเขีย น แบบพิม พตา งๆ ค า
โทรศัพท คาไปรษณีย โทรเลข คาพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิง คาธรรมเนียมจาย ฯลฯ
การคํานวณมูลคาเพิ่มในราคาคงที่ คํานวณโดยวิธี Single Deflation ปรับมูลคาเพิ่มในราคาประจําป
ดัวยดัชนีราคาผูบริโภครวม จะได มูลคาเพิ่มในราคาคงที่
คงที่
4.

มูลคาเพิ่มในราคาคงที่ คือรายไดจากการดําเนินงานในราคาคงที่ หักดวยคาใชจายขั้นกลางในราคา
แหลงขอมูล (Sources of data)
ขอมูล

1) ธนาคารพาณิชย
2) กิจการวิเทศธนกิจ
3) เครดิตฟองซิเอร
4) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย
5) FIDF
6) สถานรับแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
7) บรรษัทบริหารสินทรัพย–เอกชน (Private AMC)
8) บริษัทหลักทรัพย
9) ตลาดหลักทรัพย
10) สํานักงาน กลต.
11) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม
12) สถานธนานุบาลตางจังหวัด
13) สถานธนานุเคราะห
14) สหกรณออมทรัพย
15) การประกันชีวิต
16) การประกันวินาศภัย

แหลงขอมูล
 ธนาคารแหงประเทศไทย

 สํานักงาน กลต.






กระทรวงมหาดไทย
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
กรมการประกันภัย
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K: สาขาบริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และบริการทางธุรกิจ
1.

นิยาม (Definition)
1.1

บริการใหเชาที่อยูอาศัย

มูลคาการผลิต (Gross output) หมายถึง คาเชาที่เจาของอาคารไดรับจากผูเชา ซึ่งปกติจะ
เปนอัตราคาเชาตอเดือนหรือตอปตามที่ตกลงกัน ในการปฏิบัตินับวามีขอยุงยากในการจําแนกอาคารที่มีการ
เข า อยู จ ริ ง กั บ อาคารที่ เ จ า ของอยู อาศั ย เอง ฉะนั้ น วิ ธี การคํ า นวณที่ ส ะดวกที่ สุ ด ทํ า ได โ ดยการนํ า จํ า นวน
ครัวเรือนทั้งหมด คูณดวยอัตราคาเชาเฉลี่ยจากคาเชาจริงทั่วไป ผลที่ไดคือรายรับรวมจากคาเชาทั้งในสวน
อาคารที่เจาของอยูอาศัยเอง (Imputed rent) และสวนที่เปนการเชาจากผูอื่น (Actual rent)
คาใชจายขั้นกลาง (Intermediate Cost) ประกอบดวย คาซอมแซมเพื่อรักษาสภาพของ
อาคาร คาน้ําและคาไฟฟา (เฉพาะสวนที่เจาของจายเอง) คาวัสดุใชสอยที่ผูใหเชาจัดหาไวคาเครื่องเขียนแบบ
พิมพ คาเบี้ยประกัน ฯลฯ
มูลคาเพิ่ม (Value Added) คํานวณไดจากสวนตางระหวางมูลคาการผลิตและคาใชจายขั้น
กลางในการผลิต หรืออาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา มูลคาเพิ่มประกอบดวย

1.2



เงินเดือน คาจาง หรือคาตอบแทนแรงงาน (Compensation of Employee)



สวนเกินของการประกอบการ (Operating Surplus) ประกอบดวย ดอกเบี้ยจาย คา
เชาที่ดิน กําไร เงินปนผล



คาเสื่อมราคา (Depreciation)



ภาษีทางออม หักเงินอุดหนุน (Indirect Taxes less Subsidies)

บริการอสังหาริมทรัพย

มูลคาผลผลิต (Gross output) ของสถานประกอบการซึ่งจัดการและดําเนินการเจราจาซื้อ
ขายและการประเมิ น ราคา ประกอบด ว ย ค า ธรรมเนี ย ม และค า นายหน า ที่ ไ ด รั บ จากค า บริ ก ารเหล า นี้
คาธรรมเนียมและคานายหนาจาการจัดสรรที่ดินและอสังหาริมทรัพยตางๆ ก็รวมอยูในมูลคาผลผลิต
คาใชจายขั้นกลาง (Intermediate Cost) ประกอบดวย คาโทรศัพท คาไปรษณีย-โทรเลข
คาพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิง คาธรรมเนียมจาย ฯลฯ
มูลคาเพิ่ม (Value Added) คํานวณไดจากสวนตางระหวางมูลคาการผลิตและคาใชจายขั้น
กลางในการผลิต หรืออาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา มูลคาเพิ่มประกอบดวย


เงินเดือน คาจาง หรือคาตอบแทนแรงงาน (Compensation of Employee)



สวนเกินของการประกอบการ (Operating Surplus) ประกอบดวย ดอกเบี้ยจาย คา
เชาที่ดิน กําไร เงินปนผล



คาเสื่อมราคา (Depreciation)
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1.3

ภาษีทางออม หักเงินอุดหนุน (Indirect Taxes less Subsidies)

บริการทางธุรกิจ

มูลคาผลผลิต (Gross output) หมายถึง รายไดที่สถานประกอบไดรับจากการใหบริการ ซึ่ง
อาจเปนคาบริการตอครั้ง คาบริการตอหนวย หรือการจางเหมาเปนชิ้นงาน และคาธรรมเนียมตางๆ
คาใชจายขั้นกลางในการผลิต (Intermediate Cost) ประกอบดวยคาใชจายในสํานักงาน
เชน คาไฟฟา คาประปา คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร คาเครื่องเขียน แบบพิมพตางๆ คาโทรศัพท คาไปรษณีย
โทรเลข คาพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิง คาธรรมเนียมจาย ฯลฯ
มูลคาเพิ่ม (Value Added) คํานวณไดจากสวนตางระหวางมูลคาการผลิตและคาใชจายขั้น
กลางในการผลิต หรืออาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา มูลคาเพิ่มประกอบดวย

2.



เงิ น เดื อ น ค า จ า ง หรื อ ค า ตอบแทนแรงงาน (Compensation
Employee)



สวนเกินของการประกอบการ (Operating Surplus) ประกอบดวย ดอกเบี้ย
จาย คาเชาที่ดิน กําไร เงินปนผล



คาเสื่อมราคา (Depreciation)



ภาษีทางออม หักเงินอุดหนุน (Indirect Taxes less Subsidies)

of

คุมรวมและการจําแนกหมวดหมู (Coverage and Classification)
2.1

คุมรวม (Coverage)

การบริการใหเชาที่อยูอาศัย ทั้งในสวนการอยูอาศัยที่เจาของอยูอาศัยเอง ตามระบบบัญชี
ประชาชาติตองประเมินคาเชา (Imputed rent) เปนรายไดจากกิจกรรมการเชาไวดวย และสวนที่เปนการเชา
จากผูอื่น โดยขอบเขตกิจกรรมในสาขานี้ตองเปนการพักอาศัยในระยะยาว ไดแก บานที่อยูอาศัยทั่วไป บานเชา
อาคารชุด อพาร ทเมน ท หองเชา หอพั กเอกชนทั่ว ไป แตไม รวมการเข าพักอาศัยในลักษณะชั่ว คราว เช น
หอพักนักศึกษา โมเต็ล รีสอรท เกสตเฮาส โรงแรม เปนตน
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทที่ดิน อาคาร สุสาน การดําเนินการเกี่ยวกับการซื้อ การ
ขายอาคารที่อยูอาศัยและอาคารไมใชที่อยูอาศัย การพัฒนาและการจัดสรรที่ดิน และการจัดการและการตีราคา
อสังหาริมทรัพย โดยไดรับคาธรรมเนียมตอบแทน ตัวแทนนายหนาซื้อขายอสังหาริมทรัพยใหรวมไวในสาขานี้
การบริการดานธุรกิจ ครอบคลุมถึง การจัดทําและตรวจสอบบัญชี กฎหมาย คําปรึกษาดาน
สถาปนิกและวิศวกรรม การโฆษณา วิจัยตลาด สํารวจความคิดเห็นประชาชน การใหคําปรึกษาดานธุรกิจการ
จัดการ ดานภาษี และการบริการธุรกิจอื่น
2.2 การจําแนกหมวดหมู (Classification)
การจําแนกรายการตามประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ฉบับป 2544 ในหมวด
K บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชาและบริการทางธุรกิจ ดังนี้
สํานักบัญชีประชาชาติ สศช.
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70 บริการดานอสังหาริมทรัพย
701 บริการอสังหาริมทรัพยที่เปนของตนเอง หรือเชาจากผูอื่น
702 ตัวแทนและนายหนาซื้อขายอสังหาริมทรัพย
74 บริการดานธุรกิจอื่น ๆ
741 บริการทางกฎหมาย บัญชี การทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีการใหคําปรึกษาดาน
ภาษีการวิจัยตลาดและการสํารวจความคิดเห็นและการใหคําปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ
742 บริการทางสถาปตยกรรม วิศวกรรม และเทคนิคอื่นๆ
743 บริการโฆษณา
749 บริการดานธุรกิจอื่น ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
3.

การประมวลผล (Compilation Method)
3.1

รูปแบบการคํานวณการใหเชาที่อยูอาศัย
มูลคาเพิ่ม ( V A )

= รายไดจากคาเชา ( G O ) – คาใชจายขั้นกลาง ( I C )

มูลคาคาเชาบานรวมในราคาประจําป คํานวณจากคาใชจายการเชาที่อยูอาศัย (Actual rent)
บวกดวยคาเชาพึงประเมินที่ครัวเรือนเปนเจาของ (Imputed rent) เฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน คูณดวยจํานวน
ครัวเรือนในแตละภาคคูณ 12 เพื่อใหไดมูลคาคาเชาบานรวมทั้งประเทศในราคาประจําป สําหรับปที่ไมมีขอมูล
ใชขอมูลลาสุดเปนป Bench markแลวปรับดวยจํานวนประชากร โดยวิธี Interpolation / Extrapolation สวน
คาใชจายขั้นกลางในราคาประจําปไดจากคาใชจายขัน้ กลางในราคาคงที่ปรับดวยดัชนีราคาเฉลี่ยระหวางดัชนี
ราคาผูบริโภครวมและดัชนีราคาวัสดุกอสราง
มูลคาเพิ่มในราคาประจําป คือ มูลคาคาเชาบานรวมในราคาประจําป หักดวยคาใชจา ยขั้น
กลางในราคาประจําป
มูลคาคาเชาบานรวมในราคาคงที่ คํานวณจากมูลคาคาเชาบานรวมในราคาประจําป ปรับดวย
ดัชนีราคาผูบริโภครายการคาเชาที่อยูอาศัยรายภาค สวนคาใชจายขั้นกลางในราคาคงที่ ไดจาก มูลคาคาเชา
บานในราคาคงที่ คูณดวยสัดสวนคาใชจายขั้นกลาง รอยละ 22.2
ในราคาคงที่
3.2

มูลคาเพิ่มในราคาคงที่ คือ มูลคาคาเชาบานรวมในราคาคงที่ หักดวยคาใชจายขั้นกลาง
รูปแบบการคํานวณบริการอสังหาริมทรัพย
มูลคาเพิ่ม (VA) = รายไดคาบริการ (GO) – คาใชจายขั้นกลาง (IC)

การคํานวณสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย คํานวณจากคานายหนาจากการซื้อขายที่ดิน คา
นายหนาจากบานเชาของคนไทย และของคนตางประเทศ เชน คาหนาจากการซื้อขายที่ดิน คํานวณขึ้นจาก
คาธรรมเนียมในการโอนกันระหวางผูซื้อและผูขาย ซึ่งไดจากกรมที่ดิน และคิดวามีเพียงรอยละ 70 เทานั้น ที่
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ผานตัวแทนคาที่ดิน อีกรอยละ 30 ไมผานตัวแทนคาที่ดิน แตเปนการซื้อขายกันเอง โดยคิดคานายหนาจาก
การซื้อขายเฉลี่ยรอยละ 3 แตไมเกินรอยละ 5 ตามกฎหมาย
มูลคาการผลิต = คานายหนา บวกดวยคาธรรมเนียมที่ผูจัดสรรที่ดินจะตองจาย ซึ่งคิดรอย
ละ 70 ของคาธรรมเนียมทั้งหมด
มูลคาเพิ่มในราคาประจําป = มูลคาการผลผลิต เพราะคาใชจายไมสามารถหาได หรือถามี
ก็นอยมาก เชน คารถ คาน้ํา เปนตน
มูลคาเพิ่มในราคาคงที่ = มูลคาเพิ่มในราคาประจําป ปรับดวยดัชนีราคาผูบริโภครวม
3.3

รูปแบบการคํานวณการบริการทางธุรกิจ
มูลคาเพิ่ม (VA) = รายไดคาบริการ (GO) – คาใชจายขั้นกลาง (IC)

ในราคาประจําป

มูลคาเพิ่มในราคาประจําป คือ รายไดคาบริการในราคาประจําป หักดวย คาใชจายขั้นกลาง

การคํานวณมูลคาเพิ่มในราคาคงที่ 1) คํานวณโดยวิธี Double Deflation โดยปรับรายได
ในราคาประจําปดวยดัชนีผูบริโภคที่เกี่ยวของ จะไดรายไดในราคาคงที่ สวนคาใชจายขั้นกลางในราคาประจําป
ปรับดวย ดัชนีราคาผูบริโภครวม จะไดคาใชจายขั้นกลางในราคาคงที่ หรือ 2) คํานวณโดยวิธี Single Deflation
ปรับมูลคาเพิ่มในราคาประจําป ดัวยดัชนีราคาผูบริโภครวม จะได มูลคาเพิ่มในราคาคงที่
คงที่
4.

มูลคาเพิ่มในราคาคงที่ คือ รายไดคาบริการในราคาคงที่ หักดวยคาใชจายขั้นกลางในราคา
แหลงขอมูล (Sources of data)
ขอมูล
1) การใหเชาที่อยูอาศัย
 การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน
2) บริการอสังหาริมทรัพย
 คาธรรมเนียมในการซื้อขายที่ดิน
3) บริการดานธุรกิจ
 จํานวนคดี แตละศาล
 รายไดจากยอดขายที่แจงเสีย ภาษีมูลคาเพิ่ม

แหลงขอมูล
 สํานักงานสถิติแหงชาติ

 กรมที่ดิน
 สํานักงานศาลยุติธรรม
 กรมสรรพกร
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L: สาขาการบริหารราชการแผนดิน การปองกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ
1.

นิยาม (Definition)

การผลิตในสาขานี้ หมายรวมถึง การบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม การบริการชุมชน การปองกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ ประกอบดวย องคกร
และสถาบันตาง ๆ ในภาคราชการ อันไดแก กระทรวง ทบวง กรม กอง หนวยงานอิสระ และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
2.

คุมรวมและการจําแนกหมวดหมู (Coverage and Classification)

การจํ า แนกรายการตามประเภทมาตรฐานอุ ต สาหกรรม (ประเทศไทย) ฉบั บ ป 2544 ในหมวด L
สามารถจําแนกรายการไดดังตอไปนี้
2.1

การบริหารราชการและนโยบายทางดานเศรษฐกิจและสังคมชุมชน

เชน การบริหารราชการของรัฐในการกํากับดูแลนโยบายทางเศรษฐกิจ การบริหารแผนงาน
ดานการดูแลสุขภาพ ดานการศึกษา วั ฒนธรรม การบริหารแผนงานการให บริการทางสั งคม การกํา หนด
หลักเกณฑและการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุ รกิจรวมทั้งการบริหารที่สงเสริ มภาครั ฐ
โดยรวม แบงเปนการบริหารราชการสวนกลาง และการบริหารราชการสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น
2.2

การจัดหาการบริการใหแกชุมชนโดยรวม

หนว ยงานของรั ฐบาลซึ่งให บริ การและใหความช วยเหลือ ด านต างประเทศ กิจ กรรมการ
ปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของประชาชน
2.3

การประกันสังคมภาคบังคับ
รวมกิจการที่ดําเนินการเกี่ยวกับการสะสมเงินทุนและบริหารการประกันสังคมโดยรัฐ

3.

การประมวลผล (Compilation Method)

รวบรวมขอมูลรายจายจริงในหมวดเงินเดือน และคาตอบแทน ที่จายแกขาราชการและลูกจางของ
หนวยราชการตาง ๆ ยกเวน
3.1 เงิ น เดือน คา จ า ง ค า ตอบแทนที่ จ า ยให แ กข า ราชการ ครู อาจารย ลู กจา งประจํ า ลู กจ า ง
ชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาของรัฐ
3.2
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทนที่จายใหแกขาราชการ แพทย พยาบาล ลูกจางประจําและ
ลูกจางชั่วคราวที่ปฏิบัติงานอยูในสถานพยาบาลของรัฐ ในการคํานวณ แยกการคํานวณออกเปน
หนวยงานในสวนกลาง ประกอบดวย กระทรวง ทบวง กรม กอง และหนวยงานสถาบันอิสระอื่นที่
ตั้งอยูในสวนกลาง
หนวยงานสวนภูมิภาค ประกอบดวย หนวยงานในภูมิภาคที่สังกัดหนวยงานของรัฐบาลกลาง

สํานักบัญชีประชาชาติ สศช.

50
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย หนวยราชการที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายการปกครองสวน
ทองถิ่น ไดแก เทศบาล (รวมสภาเทศบาล) องคการบริหารสวนตําบล (รวมสภาตําบล) และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรูปแบบพิเศษ ไดแก กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา องคการบริการสวนจังหวัด (รวมสภาจังหวัด)
เนื่องจากการบริ หารราชการและการป องกัน และการประกัน สังคมภาคบังคับ เปน การบริ การแก
สาธารณะที่ไมสามารถวัดมูลคาผลผลิตทางตรงได การหามูลคาเพิ่ม จึงคํานวณจากผลตอบแทนที่รัฐจายใหแก
ขาราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจางทั้งหมด (ทั้งลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว) รวมคาเสื่อมราคาทรัพยสิน
ในกระบวนการผลิตของสาขานี้
มูลคาเพิ่ม = คาตอบแทนที่รัฐบาลจายใหแกขาราชการและลูกจาง +คาเสื่อมราคาทรัพยสนิ
การคํานวณมูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ของสาขานี้ใชวิธีปรับหาร (Deflate) ดวยดัชนีคาตอบแทน
แรงงานของขาราชการ (Salary index) ซึ่งคํานวณจากเงินเดือนเฉลี่ยของขาราชการแตละระดับ
4.

แหลงขอมูล (Sources of data)

การเบิกจายงบประมาณจากขอมูล GFMIS ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และจากหนวยงาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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M: สาขาการศึกษา
1.

นิยาม (Definition)

มูลคาการผลิต (Gross output) หมายถึง รายไดที่เกิดจากการดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชี 1
ป (1 ม.ค – 31 ธ.ค) ไดแก คาเลาเรียน คาธรรมเนียมการเรียน คาบํารุงการศึกษา คาอาหาร คาบริการใน
สถานศึกษาอื่นๆ โดยครอบคลุมสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทุกระดับการศึกษา
คาใชจายขั้นกลาง (Intermediate cost) ประกอบดวย คาเครื่องเขียนแบบพิมพ คาหนังสือพิมพ
และวารสาร คาเวชภัณฑประจําสํานักงาน คาผลิตภัณฑทําความสะอาด คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาไฟฟา คาประปา
คารับรอง คานายหนา คาพาหนะเดินทางและที่พัก คาไปรษณียโทรเลข โทรศัพท โทรสาร คาเบี้ยประกันภัย
คาโฆษณา คาซอมแซมสํานักงานและวัสดุตาง ๆ คาซอมแซมรถยนต/จักรยานยนต คาตรวจสอบบัญชี คา
ทนายความ คาเชาเครื่องจักรและอุปกรณ ดอกเบี้ยจายหักดอกเบี้ยรับ (ที่ผานสถาบันการเงิน) และคาใชจายอื่น
มูลคาเพิ่ม (Value Added) คือ สวนตางระหวางมูลคาการผลิต และคาใชจายขั้นกลางในการผลิต
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา มูลคาเพิ่มประกอบดวย

2.



คาตอบแทนแรงงาน (Compensation of Employee)



สวนเกินของการประกอบการ (Operating Surplus) ประกอบดวย ดอกเบี้ยจาย คา
เชาที่ดิน กําไร เงินปนผล



คาเสื่อมราคา (Depreciation)



ภาษีทางออม หัก เงินอุดหนุน (Indirect tax Less Subsidies)

คุมรวมและการจําแนกหมวดหมู (Coverage and Classification)
2.1

คุมรวม (Coverage)

อุตสาหกรรมในหมวดใหญนี้ รวมสถาบันการศึกษาทุกประเภทและทุกขั้นการศึกษา สถาบัน
ประเภทที่มีอาคารเรียนโดยเฉพาะ และสถาบันที่ใหการศึกษาแบบหนวยเคลื่อนที่ ทั้งที่มีหลักสูตรระยะสั้นและ
ระยะยาว ประกอบด ว ยการศึ ก ษาทุ ก ประเภททั้ ง ในภาครั ฐ และภาคเอกชน ซึ่ ง จั ด การศึ ก ษาโดย
สถาบันการศึกษา การจางครูเอกชนสอนพิเศษ เปนการศึกษาเต็มเวลานอกเวลา หรือหลักสูตรเรงรัด การศึกษา
ภาคกลางวันหรือภาคค่ําในระดับ หรือวิชาชีพตางๆ การศึกษาใน 3 หมูแรก (TSIC 801, 802 และ 803) เปน
การศึกษาในระบบโรงเรี ยน โดยเปน ระบบการศึ กษาที่ เปน ขั้น ตอนสํา หรับ เด็ กและเยาวชนจากระดับ กอน
ประถมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย การวิเคราะหประเภทการศึกษาจะใชระดับการศึกษาเปนพื้นฐาน
ยกเวน การศึกษาที่เกี่ยวของกับนันทนาการ เชน การศึกษาการเลนไพบริดจ หรือการเลน
กอลฟ ไดจัดประเภทไวในหมูใหญ 924 (กิจกรรมการกีฬาและนันทนาการอื่นๆ )
สาขาการศึกษา ครอบคลุมการศึกษาในทุกระดับ ตั้งแตระดับอนุบาล ประถม มัธยม อาชีวะ
ศึกษา มหาวิทยาลัย การศึกษาผูใหญ การสอนวิชาชีพ ทั้งในสวนที่เปนของรัฐบาล และที่เปนของภาคเอกชน
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2.2
การจําแนกรายการ จําแนกตามประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ฉบับป 2544
ในหมวด M การศึกษา และแบงออกเปนหมวดยอยการศึกษาของเอกชน และ การศึกษาของรัฐบาล ดังนี้
80 การศึกษา
801 การศึกษาระดับประถมศึกษา
802 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
803 การศึกษาระดับอุดมศึกษา
809 การศึกษาผูใหญและการศึกษาอื่น ๆ
3.

การประมวลผล (Compilation Method)
3.1

รูปแบบการคํานวณบริการการศึกษาของเอกชน
มูลคาเพิ่ม (VA) = รายรับของสถานศึกษา (GO) – คาใชจายขั้นกลาง ( IC)

การคํานวณหามูลคาการผลิตภาคเอกชน โดยคํานวณรายไดของการศึกษาเอกชน แยกเปน
ระดับตางๆ โดยใชจํานวนนักเรียน คูณดวยอัตราคาเลาเรียน ตอคนตอป
ในราคาประจําป

มูลคาเพิ่มในราคาประจําป คือ รายไดของการศึกษาภาคเอกชน หักดวยคาใชจายขั้นกลาง
การคํานวณมูลคาเพิ่มในราคาคงที่โดยวิธี Double Deflation รายไดในราคาคงที่ เทากับ
จํานวนนักเรียนในแตละป คูณดวยคาเลาเรียนเฉลี่ยปฐาน สวนคาใชจายขั้นกลางในราคาประจําป ปรับดวย
ดัชนีราคาผูบริโภครวม จะไดคาใชจายขั้นกลางในราคาคงที่
มูลคาเพิ่มในราคาคงที่ คือ รายไดในราคาคงที่ หักดวย คาใชจายขั้นกลางในราคาคงที่
3.2

รูปแบบการคํานวณบริการการศึกษาของรัฐบาล

ในกรณี ส ถานการศึ ก ษาเป น ของรั ฐ เช น โรงเรี ย น วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ให คํ า นวณ
เชนเดียวกับสาขาบริการราชการและการปองกันประเทศ คือ ใหประมวลเงินเดือนคาจาง คาตอบแทนที่รัฐบาล
จายใหขาราชการและลูกจางที่สังกัดหนวยงานเหลานี้ บวกดวยคาเสื่อมราคาทรัพยสิน เปนมูลคาเพิ่มโดยตรง
ดังสมการขางลางนี้
มูลคาเพิ่ม = ผลรวมของเงินเดือน คาจาง คาตอบแทนของ ครู อาจารยขาราชการ
และลูกจางในสถานศึกษาของรัฐบาล + คาเสื่อมราคาทรัพยสิน
คาตอบแทนแรงงานของขาราชการครู อาจารย ขาราชการและลูกจางในโรงเรียน วิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ประกอบดวย
1)
เงินเดือน คาจาง (ยอดกอนหัก กบข. กบท. กบต. กสจ. หรือหนวยงานอื่นที่มีการ
จัดตั้งเพื่อการบําเหน็จบํานาญ และภาษีเงินได)
2)
การบําเหน็จบํานาญ

สวนที่รัฐจายสมทบเขา กบข. กบท. กบต. กสจ. หรือหนวยงานอื่นที่มีการจัดตั้งเพื่อ
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3)

เงินบําเหน็จและบํานาญทั้งหมดที่ขาราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราวไดรับ

กรณีเงินบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค ประกอบดวย
รายจายจากรหัสรายจาย 922 (บํานาญปกติ) และรหัสรายจาย 917 (เฉพาะสวนที่เปนเงินสมทบและเงินชดเชย
ของขาราชการ)
กรณีเงินบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่น ประกอบดวย 3 สวน คือ (ไดรับ
จาก สวนที่ 1. รอยละ 2 ของรายไดของทองถิ่น สวนที่ 2. จากสวนกลางอุดหนุนให และสวนที่ 3. จากกองทุน
สมทบ)
4)
คาตอบแทน ไดแก คาลวงเวลา คาครองชีพ คารักษาพยาบาล คาเลี้ยงดูบุตร คาเลา
เรียนบุตร คาเชาบาน คาอาหาร คาเบี้ยประชุม คาเบี้ยเลี้ยง และคาตอบแทนที่เปนสิ่งของและบริการ
คาเสื่อมราคาทรัพยสิน หมายถึง คาเสื่อมราคาของทรัพยสินของหนวยงานที่อยูในคุมรวม
การคํานวณนี้ ซึ่งเปนคาเสื่อมราคาตามระบบบัญชีประชาชาติ
การคํานวณมูลคาเพิ่มในราคาคงที่
การศึกษาของรัฐบาลใชดัชนีคาตอบแทนแรงงานของขาราชการ ซึ่งไดคํานวณไวในสาขาการ
บริหารราชการแผนดิน (Salary index) มาปรับหารมูลคาเพิ่มในราคาประจําป ผลที่ไดก็เปนมูลคาเพิ่มในราคา
คงที่ของการศึกษารัฐบาล
นํามูลคาเพิ่มในราคาคงที่ของการศึกษาเอกชน และรัฐบาลมารวมกันก็จะไดมูลคาเพิ่มในราคา
คงที่ของสาขาการศึกษา
4.

แหลงขอมูล (Sources of data)

ขอมูล
1) จํานวนนักเรียนแตละระดับชั้น
2) รายไดและคาใชจาย จากการดําเนินงาน ของ
มหาวิทยาลัยเอกชน 50 กวาแหง
3) รายจายรวมของรัฐบาล

แหลงขอมูล
 กระทรวงศึกษาธิการ
 ทบวงมหาวิทยาลัย
 กรมบัญชีกลาง
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N: สาขา บริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห
1.

นิยาม (Definition)

มูลคาการผลิต (Gross output) หมายถึง รายรับที่ไดจากการดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชี 1
ป ไดแก คายา คารักษา คาตรวจวิเคราะห คาอุปกรณและเครื่องใชในการตรวจรักษาโรค คาหองผาตัด คาหอง
คาอาหารผูปวย คาบริการในการรักษาอื่นๆ
คาใชจายขั้นกลาง (Intermediate cost) ประกอบดวย คายาและเวชภัณฑ คาใชจายหองปฏิบัติการ
และรังสี คาใชจายหองทันตกรรม คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุสิ้นเปลือง คาไฟฟาและน้ําประปา คาซักรีด
คาโฆษณา คาพาหนะและคาใชจายรถยนต คาโทรศัพทและไปรษณีย คาเครื่องเขียนแบบพิมพ คาซอมแซม
และบํารุงรักษา คาเบี้ยประกันภัย คารับรอง คาธรรมเนียมธนาคาร คาตรวจสอบบัญชี คาใชจายทางดา น
กฎหมาย คาวารสารและหนังสือพิมพ ดอกเบี้ยจายหักดวยดอกเบี้ยรับ (คิดเฉพาะที่ผานสถาบันการเงิน) และ
คาใชจายอื่น ๆ
มูลคาเพิ่ม (Value Added) คือ สวนตางระหวางมูลคาการผลิต และคาใชจายขั้นกลางในการผลิต
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา มูลคาเพิ่มประกอบดวย

2.



คาตอบแทนแรงงาน (Compensation of Employee)



สวนเกินของการประกอบการ (Operating Surplus) ประกอบดวย ดอกเบี้ยจาย คา
เชาที่ดิน กําไร เงินปนผล



คาเสื่อมราคา (Depreciation)



ภาษีทางออม หัก เงินอุดหนุน (Indirect tax Less Subsidies)

คุมรวมและการจําแนกหมวดหมู (Coverage and Classification)
2.1

คุมรวม (Coverage)

อุตสาหกรรมในหมวดนี้ รวมการบริการทางสังคมและบริการชุมชนที่เกี่ยวของกันกับบริการ
ดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห เชน บริการอนามัย โรงพยาบาล องคกรหรือหนวยงานที่ใหการสงเคราะห
ในรูปแบบสวัสดิการตางๆ
บริการดานสุขภาพ หมายถึง อุตสาหกรรมในการดําเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการให บริการ
การปองกัน และการรักษาทางการแพทย ทันตกรรมและอนามัยอื่นๆ ทั้งนี้รวมถึง โรงพยาบาล สถานพักฟน
สถานพยาบาล สํานักงานทางการแพทยและศัลยกรรมและสถาบันที่คลายคลึงกัน
บริการดานสังคมสงเคราะห หมายถึง อุตสาหกรรมในการดําเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการ
ใหบริการดานสังคมสงเคราะหทั้งแบบใหที่พักและไมใหที่พัก ซึ่งอาจดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐหรือองคกร
เอกชน เชน สถานรับเลี้ยงเด็กกําพรา สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน สถานสงเคราะหคนชรา และ
องคกรการกุศลอื่นๆ

สํานักบัญชีประชาชาติ สศช.

55
ขอบเขตสาขานี้รวมถึงการบริการที่ดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐบาล หนวยงานเอกชน
และหนวยงานไมแสวงหากําไร
2.2

การจําแนกรายการ จําแนกออกเปนรายหมวดยอยดังนี้
1) การบริการสุขภาพ และบริการสังคมสงเคราะหของเอกชน
2) การบริการสุขภาพของรัฐบาล และบริการสังคมสงเคราะห

การจําแนกรายการตามประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ฉบับป 2544 ใน
หมวด N การบริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห ดังนี้
85 การบริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห
851 บริการดานสุขภาพ
852 บริการรักษาสัตว
853 บริการดานสังคมสงเคราะห
3.

การประมวลผล (Compilation Method)
3.1

รูปแบบการคํานวณบริการดานสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะหของเอกชน
มูลคาเพิ่ม (VA) = รายรับของสถานประกอบการ (GO) – คาใชจา ยขั้นกลาง (IC)

การคํ า นวณหามู ล ค า เพิ่ ม ภาคเอกชน โดยคํ า นวณรายได ข องการบริ ก ารด า นสุ ข ภาพ
ภาคเอกชน รายไดเฉลี่ยของสถานพยาบาล คูณดวยจํานวนสถานพยาบาล
คาใชจายขั้นกลาง

มูลคาเพิ่มในราคาประจําป คือ รายไดของการบริการดานสุขภาพภาคเอกชน หักดวย
การคํานวณมูลคาเพิ่มในราคาคงที่โดยวิธี Double Deflation โดยปรับมูลคาการผลิตใน
ราคาประจําปดวยดัชนีราคาหมวดการตรวจรักษาและคายา สวนคาใชจายขั้นกลางในราคาประจําป ปรับดวย
ดัชนีราคาผูบริโภคเฉลี่ยหมวดไฟฟา ประปา และการตรวจรักษาและคายา จะไดคาใชจายขั้นกลางในราคาคงที่
มูลคาเพิ่มในราคาคงที่ คือ รายไดในราคาคงที่ หักดวย คาใชจายขั้นกลางในราคาคงที่
รัฐบาล

3.2

รูปแบบการคํานวณบริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะหที่เปนหนวยงานของ

ในกรณีสถานบริการเปนของรัฐ เชน โรงพยาบาล สถานีอนามัย สถานรับเลี้ยงเด็กกําพรา
สถานพิ นิ จ และคุ ม ครองเด็ ก และเยาวชน สถานสงเคราะห ค นชรา และองค ก รการกุ ศ ลอื่ น ๆ ให คํ า นวณ
เชนเดียวกับสาขาบริการราชการและการปองกันประเทศ คือ ใหนับเงินเดือนคาจาง คาตอบแทนที่รัฐบาลจาย
ใหขาราชการและลูกจางที่สังกัดหนวยงานเหลานี้เปนมูลคาเพิ่มโดยตรง ดังสมการขางลางนี้
มูลคาเพิ่ม = ผลรวมของเงินเดือน คาจาง คาตอบแทนของขาราชการและลูกจาง +
คาเสื่อมราคาทรัพยสิน
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คาตอบแทนแรงงาน ประกอบดวย
1)
เงินเดือน คาจาง (ยอดกอนหัก กบข. กบท. กบต. กสจ. หรือหนวยงานอื่นที่มีการ
จัดตั้งเพื่อการบําเหน็จบํานาญ และภาษีเงินได)
2)
การบําเหน็จบํานาญ

สวนที่รัฐจายสมทบเขา กบข. กบท. กบต. กสจ. หรือหนวยงานอื่นที่มีการจัดตั้งเพื่อ

3)

เงินบําเหน็จและบํานาญทั้งหมดที่ขาราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราวไดรับ

กรณีเงินบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค ประกอบดวย
รายจายจากรหัสรายจาย 922 (บํานาญปกติ) และรหัสรายจาย 917 (เฉพาะสวนที่เปนเงินสมทบและเงินชดเชย
ของขาราชการ)
กรณีเงินบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่น ประกอบดวย 3 สวน คือ (ไดรับ
จาก สวนที่ 1. รอยละ 2 ของรายไดของทองถิ่น สวนที่ 2. จากสวนกลางอุดหนุนให และสวนที่ 3. จากกองทุน
สมทบ)
4)
คาตอบแทน ไดแก คาลวงเวลา คาครองชีพ คารักษาพยาบาล คาเลี้ยงดูบุตร คาเลา
เรียนบุตร คาเชาบาน คาอาหาร คาเบี้ยประชุม คาเบี้ยเลี้ยง และคาตอบแทนที่เปนสิ่งของและบริการ
คาเสื่อมราคาทรัพยสินถาวร หมายถึง คาเสื่อมราคาของทรัพยสินถาวรของหนวยงานที่อยู
ในคุมรวมการคํานวณนี้ ซึ่งเปนคาเสื่อมราคาตามระบบบัญชีประชาชาติ
การคํานวณมูลคาเพิ่มในราคาคงที่
การบริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะหของรัฐบาล ใชดัชนีคาตอบแทนแรงงานของ
ขาราชการ ซึ่งไดคํานวณไวในสาขาการบริหารราชการ ฯ (Salary index) มาปรับหารมูลคาเพิ่มใน ราคา
ประจําป ผลที่ไดก็เปนมูลคาเพิ่มในราคาคงที่ ของการบริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะหของรัฐบาล
นํามูลคาเพิ่มในราคาคงที่ ของการบริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะหของเอกชนและรัฐบาลมารวมกัน
ก็จะไดมูลคาเพิ่มในราคาคงที่ของสาขาการบริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห
4.

แหลงขอมูล (Sources of data)
ขอมูล

1) จํานวนเตียง
2) จํานวนคลินิก
3) รายจายรวมของรัฐบาลสวนกลาง
4) ดัชนีราคาผูบริโภคหมวดการตรวจรักษา และ คายา






แหลงขอมูล
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
กรมบัญชีกลาง
สํานักดัชนีราคากระทรวงพาณิช
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O: สาขาบริการชุมชน สังคม และสวนบุคคลอื่น ๆ
1.

นิยาม (Definition)

มูลคาการผลิต (Gross output) หมายถึง รายรับที่ไดจากการดําเนินงานในการใหบริการของแตละ
ประเภทกิจกรรม มูลคาดังกลาวจะครอบคลุมคาใชจายเกี่ยวกับคาใชจายขั้นกลางในการผลิตและคาใชจาย
เกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง และกําไรจากการประกอบการ
คาใชจายขั้นกลางในการผลิต (Intermediate Cost) ครอบคลุมวัตถุดิบซึ่งคิด มูลคาตามราคาผูซื้อ
คาเชื้อเพลิงและคาไฟฟา-ประปา คาบริการทีซื้อมาจากผูผลิตบริการอื่นๆ คาซอมแซม คาวัสดุสิ้นเปลืองใน
สํานักงาน และกระบวนการผลิตและจําหนาย คาขนสงและโทรศัพท คาไปรษณีย เปนตน
มูลคาเพิ่ม (Value Added) คํานวณไดจากสวนตางระหวางมูลคาการผลิตและคาใชจายขั้นกลางใน
การผลิต หรืออาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา มูลคาเพิ่มประกอบดวย

2.



เงินเดือน คาจาง หรือคาตอบแทนแรงงาน (Compensation of Employee)



สวนเกินของการประกอบการ (Operating Surplus) ประกอบดวย ดอกเบี้ยจาย คา
เชาที่ดิน กําไร เงินปนผล



คาเสื่อมราคา (Depreciation)



ภาษีทางออม หักเงินอุดหนุน (Indirect Taxes less Subsidies)

คุมรวมและการจําแนกหมวดหมู (Coverage and Classification)
2.1

คุมรวม (Coverage)

อุตสาหกรรมในหมวดใหญนี้ รวมบริการสุขาภิบาลและบริการที่คลายคลึงกัน บริการสังคม
และชุมชนที่เกี่ยวของกัน กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา เชน บริการดานการผลิตและจําหนาย
ภาพยนตร การฉายภาพยนตร การบริการดานวิทยุและโทรทัศน และการบันเทิงอื่นๆ (สนามมวย สถานที่
พักผอนหยอนใจ วนอุทยานแหงชาติฯ) หองสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ สวนสัตว และบริการดานกีฬา
กิจกรรมดานบริการอื่น ๆ เชน บริการซักรีด ตัดผมและเสริมสวย อาบ อบนวด และกิจกรรมบริการสวนบุคคล
อื่นๆ
2.2 การจําแนกรายการ เปนรายหมวดยอยตามมาตรฐาน TSIC ในหมวด O บริการชุมชน สังคม
และสวนบุคคลอื่นๆ ดังนี้
1)

การกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ การสุขาภิบาลที่คลายคลึงกัน

2)

องคกรสมาชิก ซึ่งมิไดจัดประเภทไวที่อื่น เชน องคกรนายจาง สหภาพแรงงาน
องคกรวิชาชีพ องคกรการเมือง องคกรพัฒนาเอกชน (NGO) ฯลฯ

3)

การนันทนาการ วัฒนธรรมและการกีฬา

4)

การบริการสวนบุคคล และการบริการอื่นๆ
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ประกอบดวยรหัส TSIC ดังนี้
90 การกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ การสุขาภิบาลและบริการ ที่คลายคลึงกัน
91 องคกรสมาชิก ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
911 องคกรธุรกิจ องคกรนายจางและองคกรทางวิชาชีพ
912 สหภาพแรงงาน
919 องคกรสมาชิกอื่น ๆ
92 กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา
921 บริการดานภาพยนตร วิทยุ โทรทัศน และการบันเทิงอื่น ๆ
922 งานสํานักขาว
923 กิจกรรมหองสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ
924 กิจกรรมการกีฬาและนันทนาการอื่น ๆ
93 กิจกรรมดานการบริการอื่น ๆ
3.

การประมวลผล (Compilation Method)
3.1

การคํานวณ ที่ใชกับสถานบริการของเอกชนทั่วไป
มูลคาเพิ่ม (VA) = รายไดของสถานประกอบการ (GO) – คาใชจายขัน้ กลาง (IC)
มูลคาเพิ่มในราคาประจําป คือ รายไดในราคาประจําป หักดวย คาใชจายขั้นกลางในราคา

ประจําป
การคํานวณมูลคาเพิ่มในราคาคงที่ 1) คํานวณโดยวิธี Double Deflation โดยปรับรายไดใน
ราคาประจําปดวยดัชนีผูบริโภคที่เกี่ยวของ จะไดรายไดในราคาคงที่ สวนคาใชจายขั้นกลางในราคาประจําป
ปรับดวย ดัชนีราคาผูบริโภคหมวดไฟฟา ประปา จะไดคาใชจายขั้นกลางในราคาคงที่ หรือ 2) คํานวณโดยวิธี
Single Deflation ปรับมูลคาเพิ่มในราคาประจําป ดัวยดัชนีราคาผูบริโภครวม จะได มูลคาเพิ่มในราคาคงที่
คงที่

มูลคาเพิ่มในราคาคงที่ คือ รายไดคาบริการในราคาคงที่ หักดวยคาใชจายขั้นกลางในราคา

3.2 การคํานวณของสาขาบริการที่เปนหนวยงานของรัฐบาล และองคกรที่ไมแสวงหากําไร
(Non Profit Institution)
มูลคาเพิ่ม (VA) =

ผลรวมของเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน (ขาราชการ พนักงาน
และลูกจางในหนวยงานและองคกร) คาเชาที่ดิน (ถามี) และคา
เสื่อมราคาทรัพยสินถาวร

ในกรณีสถานบริการเปนของรัฐ เชน หองสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ รวมทั้งองคกรที่
ไมแสวงหากําไรตางๆ ที่ผลิตสินคาละบริการจําหนายประชาชนในราคาต่ํากวาตนทุน หรือใหเปลา คํานวณ
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เชนเดียวกับสาขาบริการราชการและการปองกันประเทศ คือ มูลคาเพิ่มเทากับผลรวมของผลตอบแทนปจจัย
การผลิตขั้นปฐม (เงินเดือนคาจาง คาตอบแทนที่รัฐบาลหรือองคกรไมแสวงหากําไรจายใหขาราชการหรือ
ลูกจางที่ทํางานอยูในหนวยงานเหลานี้ ทั้งในสวนที่จายเปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน) คาเชาที่ดิน และคาเสื่อม
ราคาทรัพยสินถาวร
การคํ า นวณมู ล ค า เพิ่ มในราคาคงที่ ของห องสมุ ด หอจดหมายเหตุ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ โดยปรั บ
มูลคาเพิ่มในราคาประจําป ดวยดัชนีเงินเดือนคาจาง (Salary index) จะไดมูลคาเพิ่มในราคาคงที่
สวนการคํานวณมูลคาเพิ่มขององคกรไมแสวงหากําไร คํานวณจากจํานวนลูกจาง คูณดวย
อัตราคาจางเฉลี่ยของพนักงานและลูกจาง โดยใชขอมูลจากการสํารวจ ของสํานักงานสถิติแหงชาติ
มูลคาเพิ่มในราคาประจําป = จํานวนลูกจาง คูณดวยอัตราคาจางเฉลี่ย
มูลคาเพิ่มในราคาคงที่ = จํานวนลูกจาง คูณดวยอัตราคาจางเฉลี่ยปฐาน
4.

แหลงขอมูล (Sources of data)

ขอมูล
1) จํานวนสลากกินแบงรัฐบาล
2) รายไดจากการจําหนายเลขทาย 3 ตัว 2 ตัว
3) งบกําไร - ขาดทุนสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
4) รายไดจากยอดขายที่แจงเสียภาษีมลู คาเพิ่ม
5) งบกําไร - ขาดทุน
6) งบกําไร - ขาดทุน
7) จํานวนคนตาย
8) งบกําไร - ขาดทุน










แหลงขอมูล
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
กรมสรรพากร
ราชตฤณมัย, ราชกรีฑา
องคการสวนสัตว
กรมการปกครอง
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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P: สาขาลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล
1.

นิยาม (Definition)

ลูกจางในครัวเรือน หมายถึง ผูที่ทํางานโดยไดรับคาจางเปนรายเดือน รายสัปดาห รายวัน หรือเหมา
จาย คาตอบแทนที่ไดรับจากการทํางานอาจจะเปนเงินหรือสิ่งของ
รายไดของลูกจาง หมายถึง รายไดของผูมีสถานภาพการทํางานเปนลูกจาง ที่ไดรับมาจากการทํางาน
ซึ่งประกอบดวยคาจางและผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ สําหรับลูกจาง
2.

คุมรวมและการจําแนกหมวดหมู (Coverage and Classification)
2.1

คุมรวม (Coverage)

อุตสาหกรรมในหมวดยอยนี้ อาทิ บุคคลที่เขามารับจางทํางานทุกประเภทในครัวเรือนสวน
บุคคล เชน คนรับใช หัวหนาผูรับใช ผูประกอบอาหาร บริกร คนซักรีดเสื้อผา คนทําสวน คนเฝาประตู
คนขับรถ ผูดูแลรักษาบานเรือน คนเลี้ยงเด็กและครูสอนพิเศษ เลขานุการ ฯลฯ
ยกเวน หนวยงานอิสระ (รวมทั้งสวนบุคคล) ซึ่งจัดการบริการใหแกครัวเรือนนั้น ใหจัด
ประเภทตามกิจกรรมหลักของการดําเนินงานของประเภทนั้น
2.2 การจําแนกรายการ จําแนกรายการออกเปนรายหมวดยอยตามมาตรฐาน TSIC ในหมวด P
ลูกจางครัวเรือนสวนบุคคล ดังนี้
95 ลูกจางครัวเรือนสวนบุคคล
3.

การประมวลผล (Compilation Method)
รูปแบบการคํานวณ ที่ใชกับสาขาลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล
มูลคาเพิ่ม (VA) = เงินเดือนคาจางที่จายเปนตัวเงิน และที่ไมใชตัวเงิน เชน อาหาร เครื่องนุงหม การ
รักษาพยาบาลยามเจ็บปวย และของใชสวนตัวอื่นๆ

มูลคาเพิ่มในราคาประจําป คํานวณจากจํานวนลูกจางในครัวเรือน คูณดวยอัตราคาจางเฉลี่ยในป
ปจจุบัน (ทั้งที่เปนเงินสดและไมใชเงินสด) จะไดเงินเดือนคาจางคาตอบแทนทั้งหมด หรือมูลคาเพิ่มในราคา
ประจําป
มูลคาเพิ่มในราคาคงที่ คํานวณจากอัตราคาจางเฉลี่ยปฐาน (ทั้งที่เปนเงินสดและไมใชเงินสด) คูณ
ดวยจํานวนลูกจางในครัวเรือน จะไดมูลคาเพิ่มในราคาคงที่
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4.

แหลงขอมูล (Sources of data)

ขอมูล
จํานวนลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล

แหลงขอมูล
 ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน (SES) สํานักงานสถิติแหงชาติ
 จากผลสํารวจแรงงาน กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน
 ผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร
(Labor force survey) สํานักงานสถิติ
แหงชาติ
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การวัดสถิติรายไดประชาชาติทางดานรายจาย (Expenditure Approach)
สถิติรายจายประชาชาติประกอบดวย 4 บัญชีหลักคือ การอุปโภคบริโภคของครัวเรือน การอุปโภค
บริโภคของรัฐบาล การสะสมทุน และการสงออกสุทธิ โดยมีรายละเอียดของแตละบัญชีดงั นี้
รายจายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน (Private Consumption Expenditure: C)
1.

นิยาม (Definition)

รายจายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน เปนองคประกอบหนึ่งของมูลคาการใชจายขั้นสุดทาย
หมายถึง มูลคาของสินคาและบริการที่ครัวเรือน (รวมสถาบันไมแสวงหากําไรใหบริการครัวเรือน) อุปโภค
โดยตรงมิใชเพื่อการผลิต รวมทั้งสินคาและบริการที่ผลิตในประเทศและสินคาและบริการนําเขาจากตางประเทศ
รายจายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนในที่นี้หมายถึง รายจายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดทาย
ของครัวเรือนและองคกรไมแสวงหากําไรใหบริการครัวเรือน ซึ่งครอบคลุมถึงสินคาและบริการที่ครัวเรือนและ
องคกรไมแสวงหากําไร ไดมาโดยการใชจายจากรายได (Income) และการประเมินมูลคาของสินคาและบริการที่
ครัวเรือนผลิตเพื่อบริโภคเอง (Own account) สินคาและบริการที่ไดมาจากการแลกเปลี่ยนระหวางกัน (barter
transaction) และสินคาและบริการที่ครัวเรือนไดรับเปนคาตอบแทนแรงงานที่มิใชตัวเงิน (Remuneration in
kind) ทั้งนี้การอุปโภคบริโภคขั้นสุดทายของครัวเรือนจะไมรวมการใชจายในสินทรัพยถาวรประเภทที่อยูอาศัย
(Dwellings) และของมีคา (valuables)
2.

คุมรวมและการจําแนกรายการ (Coverage and Classification)

การจํ า แนกหมวดหมู ข องการใช จ า ยเพื่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภคของครั ว เรื อ นรายป ใช ก ารจํ า แนก
รายละเอี ย ดสิ น ค า และบริการตามวั ตถุ ป ระสงค การใช จ า ยตามมาตรฐานสากลที่ เ รี ย กโดยย อว า COICOP
(Classification of Individual Consumption by Purpose) ประกอบดวย 12 หมวดหลักคือ
1)
อาหารและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ประกอบดวย รายจายเกี่ยวกับอาหารและ
เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลทุกชนิด
2)
เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล แ ละบุ ห รี่
แอลกอฮอล บุหรี่และยาสูบ

ประกอบด ว ย รายจ า ยเกี่ ย วกั บ เครื่ องดื่ ม

3)
เครื่องนุมหมและรองเทา ประกอบดวย รายจายเกี่ยวกับเครื่องนุงหม คาบริการตัด
เย็บเสื้อผาและบริการซักรีดเสื้อผา รองเทาและคาบริการซอมแซม
4)
คาเชา ประปา ไฟฟา และเชื้อเพลิง ประกอบดวย คาเชาที่อยูอาศัยทั้งคาเชาจริง
(actual rent) และคาเชาประเมิน (imputed rent) ในกรณีที่เปนเจาของที่อยูอาศัย คาไฟฟา คาน้ําประปา และ
เชื้อเพลิงและแสงสวางอื่น ๆ
5)
เฟอรนิเจอร เครื่องใชในครัวเรือนและบริการซอมแซม ประกอบดวยรายจายเกี่ยวกับ
เครื่องเรื อนและเครื่องตกแต ง สิ่ งทอสํา หรั บ ใช ในบ าน เครื่องใช ในบา น เครื่ องใชบ นโต ะอาหาร ของใช ใ น
ครัวเรือน เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ การบํารุงรักษาครัวเรือน รวมทั้งการซอมแซมเครื่องเรือนและเครื่องมือ
เครื่องใชในครัวเรือน
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6)
การสาธารณสุข ประกอบดวย คายา เวชภัณฑ และอุปกรณทางการแพทย รวมทั้ง
คาบริการรักษาพยาบาลคนไขในและคนไขนอก ในคลินิก โรงพยาบาลภาครัฐ และโรงพยาบาลภาคเอกชน
7)
บริการขนสง ประกอบดวย คาซื้อยานยนตสวนบุคคล คาใชจายเกี่ยวกับการใชยาน
ยนตสวนบุคคล และการขนสงโดยสารสาธารณะ
8)
การสื่ อ สาร ประกอบด ว ย รายจ า ยซื้ อ เครื่ อ งโทรศั พ ท โทรสาร และค า บริ ก าร
ไปรษณีย โทรเลขและโทรศัพท
9)
บันเทิงและวัฒนธรรม ประกอบดวย รายจายเกี่ยวกับสินคาและบริการเพื่อการ
บันเทิง กีฬา และนันทนาการ เชน วิทยุและโทรทัศน เครื่องกีฬาและเครื่องดนตรี หนังสือและวารสาร คาชม
ภาพยนตรและมหรสพ บริการถายภาพ บริการทองเที่ยว และคาซื้อสลากกินแบงรัฐบาล
10) การศึกษา ประกอบดวย คาเลาเรียนของสถาบันการศึกษาเอกชนในระดับอนุบาล
ประถม มัธยม อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา รวมถึงการศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาพิเศษ
11) ภัตตาคารและโรงแรม ประกอบดวย คาบริการทางดานอาหาร เชน ภัตตาคาร
รานอาหาร และการบริการที่พักอาศัยชั่วคราว เชน โรงแรม บานพัก และเกสตเฮาส
12) สินคาและบริการเบ็ดเตล็ด ประกอบดวย ของใชและบริการสวนบุคคลอื่นๆ ทรัพยสนิ
ของบุคคล รวมทั้งการซอมแซมการประกันชีวิตและการประกันภัย การบริการทางการเงิน และการบริการอื่น ๆ
3.

การประมวลผล (Compilation Method)

การคํานวณมูลคาการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน มีการคํานวณในระดับละเอียดที่สุด
คือ COICOP ระดับ 5 หลัก การประมวลผลในขั้นตนเปนการรวมยอดการใชจายของคนไทยและคนตางชาติ
ทั้งหมดที่อยูในประเทศไทย (Private Consumption Expenditure in the Domestic Market) หลังจากนั้น
จะตองทําการปรับยอดบวกการใชจายของคนไทยในตางประเทศ (Expenditure of Residents Abroad) หัก
ดวยการใชจายของชาวตางชาติที่มาใชจายในประเทศไทย (Expenditure of Non-Residents in the Countries)
จึงจะไดยอดการบริโภคของคนไทย (Private Consumption Expenditure) ซึ่งวิธีการคํานวณที่สําคัญ ๆ คือ
3.1

การคํานวณมูลคา ณ ราคาประจําป (Current price)


วิธีการคํานวณทางตรง เปนวิธีการประมาณมูลคาการใชจายจริงโดยใชผลการสํารวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน



วิธีการคํานวณทางออม ดังนี้



(1)

ใชปริมาณคูณดวยราคาสินคาหรือบริการ

(2)

ปรับคู ณ (extrapolation) ค าฐานของป ที่แล วโดยใชเครื่องชี้ ที่เกี่ย วของ
สัมพันธกัน เชนรายรับของธุรกิจแจงเสียภาษีมูลคาเพิ่ม

วิธีกระแสสินคา (Commodity flow method) โดยอาศัยผลจากการประมวลมูลคาการ
ผลิตสินคาและบริการที่ไดมาในขั้นตอนแรกของการคํานวณดานการผลิต หักออก
ดวยมูลคาการสงออกสินคาหรือบริการนั้น รวมกับการนําเขาสินคาและบริการจาก
สํานักบัญชีประชาชาติ สศช.
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ตางประเทศ แลวนํามาบวกกับคาขนสงและคาการตลาด ทําใหไดมูลคา ณ ราคาผู
ซื้อปลายทางที่ครัวเรือนจาย
3.2 การคํานวณมูลคา ณ ราคาปฐาน (Base year)

4.



วิธี Base year valuation of quantities คือ มูลคา ณ ราคาปฐาน เทากับ ผลคูณ
ระหวางปริมาณในปปจจุบันคูณดวยราคาในปฐาน



วิธี Price deflation คือปรับมูลคา ณ ราคาประจําปใหเปนมูลคา ณ ราคาปฐาน โดย
ใชดัชนีราคาผูบริโภคที่เกี่ยวของ



วิธี Volume Extrapolation คือ การคํานวณมูลคาราคาปฐานโดยใชดัชนีปริมาณที่
เกี่ยวของ

แหลงขอมูล (Sources of Data)

ข อ มู ล และแหล ง ข อ มู ล ที่ นํ า มาใช ใ นการคํ า นวณรายจ า ยเพื่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภคของครั ว เรื อ น
หลัก ๆ ประกอบดวย
4.1

รายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ

4.2

รายรับของธุรกิจแจงเสียภาษีมูลคาเพิ่ม กรมสรรพากร

4.3 รายไดจากการประกอบการของสถานประกอบการที่เกี่ยวของ เชน องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เปนตน
4.4

ปริมาณการใชไฟฟาของครัวเรือน การไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาค

4.5

ปริมาณการจําหนายน้ําประปา การประปานครหลวงและการประปาสวนภูมิภาค

4.6
สรรพสามิต
4.7

ปริ ม าณจํ า หน า ยเครื่ อ งดื่ ม ที่ ไ ม มี แ อลกอฮอล แ ละเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล บุ ห รี่ กรม
ยอดจําหนายสินคาสําคัญ ๆ ธนาคารแหงประเทศไทย

4.8 จํ า นวนยานยนต จ ดทะเบี ย นใหม และจํ า นวนรถขนส ง โดยสารสาธารณะแต ล ะประเภท
กรมการขนสงทางบก

พาณิชย

4.9

ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงและราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง

4.10

ดัชนีราคาผูบริโภค ดัชนีราคาสินคาสงออกและนําเขา สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวง

4.11

การคาดประมาณประชากร สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

4.12 จํานวนนักทองเที่ยว คาใชจายของคนไทยเดินทางไปตางประเทศและการใชจายของชาว
ตางประเทศในประเทศ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และธนาคารแหงประเทศไทย
4.13

ปริมาณและมูลคาการนําเขาและสงออกสินคา กรมศุลกากร
สํานักบัญชีประชาชาติ สศช.
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รายจายเพื่อการอุปโภคบริโภคของรัฐบาล (Government Consumption Expenditure: G )
1.

นิยาม (Definition)

หมายถึงรายจายรวมของรัฐบาลเพื่อซื้อสินคาและบริการทุกชนิด ซึ่งประกอบดวยรายจายสําหรับ
คาตอบแทนแรงงาน รายจายเพื่อซื้อสินคาและบริการ หักดวย รายรับที่เกิดจากครัวเรือนและธุรกิจซื้อสินคาและ
บริการจากรัฐบาล
รายจ า ยเพื่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภคของรั ฐ บาล คิ ด เฉพาะรายจ า ยสิ้ น เปลื อ งหรื อ รายจ า ยประจํ า
(Current Expenditure) เทานั้น ไมรวมรายจายเพื่อการลงทุนในสินทรัพยถาวร (Capital Expenditure) ยกเวน
รายจายเพื่อการปองกันประเทศ ใหนับรวมรายจายซื้อสินทรัพยถาวรเชน อาวุธยุทธโธปกรณ เปนรายจายเพื่อ
การอุปโภคดวย
รายจายของรัฐบาลบางลักษณะยังจัดเปนการ Transfer ระหวางครัวเรือนกับรัฐบาล และการโอน
ระหวางรัฐบาลกับภาคตางประเทศ ไมวาในรูปของเงินหรือสิ่งของตองแยกออกจากการใชจายอุปโภคของ
รัฐบาล (ปรากฏใน Table 42, 43 และ บางสวน Account 5 ในหนังสือรายไดประชาชาติ)
2.

คุมรวมและการจําแนกรายการ (Coverage and Classification)
รายจายเพื่อการอุปโภคบริโภคของรัฐบาล จําแนกได 3 ลักษณะ

2.1 จําแนกตามชนิดของคาใชจาย (By type of expenditure) ประกอบดวย คาตอบแทน
แรงงาน (Compensation of employees) และคาใชจายซื้อสินคาและบริการจากธุรกิจทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ คาใชจายซื้อสินคาและบริการเพื่อวัตถุประสงคดานพลเรือนและทางทหาร หักดวย รายรับที่เกิด
จากครัวเรือนและธุรกิจซื้อสินคาและบริการจากรัฐบาล
2.2

จําแนกตามวัตถุประสงคของการใชจาย (By purpose of expenditure) ไดแก


General administration คาใชจายของรัฐสภา กระทรวง กรม และหนวยราชการ
ตางๆ



Defence คาใชจายเกี่ยวกับทหารและการปองกันประเทศ



Justice and police คาใชจายเพื่อการรักษากฎหมาย ตํารวจ



Education and research คาใชจายของโรงเรียน มหาวิทยาลัย การวิจัยทั่วไป



Health services คาใชจายของโรงพยาบาล คาใชจายบริการทางการแพทย



Special welfare services คาใชจายเพื่อการสงเคราะห บําบัด



Transport and communication facilities คาซอมแซม บํารุงรักษา ถนน คลอง และ
อุปกรณการขนสงตาง ๆ



Other services คาใชจายเกี่ยวกับ งานบริการ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณี
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2.3

จําแนกตามอํานาจการบริหารงาน (By type of authority)

ไดแกรัฐบาลกลาง ประกอบดวยกระทรวง กรม และหนวยราชการตางๆ รวมทั้งหนวยงาน
นอกงบประมาณ และรัฐบาลทองถิ่น ประกอบดวย กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา เทศบาล องคการบริหาร
สวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล และสภาตําบล
3.

การประมวลผล (Compilation Method)
3.1

จําแนกตามชนิดของคาใชจาย (By type of expenditure)

รวบรวมรายจายจริงคาตอบแทนแรงงานไดแก เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน จากงบประจํา
สวนราชการ บางสวนจากงบดําเนินงานและงบกลาง คาใชจายในการซื้อสินคาและบริการจากธุรกิจในและ
ตางประเทศ จากคาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค คาที่ดินและสิ่งกอสรางของทหาร จากงบดําเนินงาน งบ
ลงทุน บางสวนจากงบอุดหนุนและรายจายอื่น สําหรับรายรับจากการซื้อสินคาและบริการของครัวเรือนและ
ธุรกิจที่ซื้อจากรัฐบาล รวบรวมการใชจายของครัวเรือนและธุรกิจที่ซื้อสินคาและบริการตาง ๆจากรัฐบาล
3.2

จําแนกตามวัตถุประสงคของการใชจาย (By purpose of expenditure)
นําขอมูลตาม 3.1 มาจําแนกเขาวัตถุประสงคตาง ๆ ตามนิยามของบัญชีประชาชาติ

3.3

จําแนกตามองคกรการบริหารงาน (By type of authority)

แบงไดเปนรัฐบาลกลาง รวบรวมรายจายจริงของกระทรวง ทบวง กรม และหนวยราชการ
ตางๆ รวมทั้งหนวยงานนอกงบประมาณ และรัฐบาลทองถิ่น รวบรวมขอมูลรายจายจริง ประกอบดวยรายจาย
ประจํา รายจายเพื่อการลงทุน และรายจายอื่นๆ
การคํ า นวณรายจ า ยอุ ปโภคของรั ฐ บาล ณ ราคาคงที่ การคํ า นวณมู ล ค า ณ ราคาคงที่ ของ
รายจายอุปโภคของรัฐบาลใชวิธีปรับหาร (Deflate) ดวยดัชนีราคา (Price index) แบงออกเปน 4 รายการใหญ
ๆ ประกอบดวย
1)

คาตอบแทนแรงงาน ปรับดวยดัชนีอัตราคาจางแรงงานเฉลี่ย (Salary Index)

2)

คาครุภัณฑทางทหาร ปรับดวยดัชนีราคาครุภัณฑ Implicit price index ของครุภัณฑ

3)

คาซอมแซมสิ่งกอสรางที่จัดเปนการอุปโภค (Current repairs) ปรับดวยดัชนี
Implicit price index ของสิ่งกอสรางประเภทอื่น ๆ

4)
ค า ใช จ า ยอื่ น ๆ ที่ น อกเหนื อ จาก 3 รายการที่ ก ล า วแล ว ข า งต น ส ว นใหญ ก็ คื อ
คาใชจายเพื่อซื้อสินคาและบริการตามที่ปรากฏในหมวดคาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค รายการนี้ปรับดวย
ดัชนีราคาผูบริโภคที่ไมรวมหมวดอาหาร (CPI non food)
4.

แหลงขอมูล (Sources of Data)

ขอมูลจาก GFMIS ใน MIS กรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ รวมทั้งหนวยงานนอกงบประมาณ
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล และสภาตําบล
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การสะสมทุนถาวรเบื้องตน (Gross Fixed Capital Formation: GFCF)
1.

นิยาม (Definition)

การสะสมทุนถาวรเบื้องตน (Gross Fixed Capital Formation: GFCF) หรือการลงทุ น
(Investment) หมายถึง คาใชจายเพื่อการไดมาซึ่งสินทรัพยถาวร (Fixed Assets) ใดๆ เชน สิ่งปลูกสราง
เครื่ องจั กรเครื่ องมื อ ที่ ใ ช ใ นกระบวนการผลิ ต สิ น ค า และบริ การที่ มี อายุ การใช งานเกิ น กว า 1 ป ที่ ส ามารถ
กอใหเกิดผลผลิตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังรวมถึงคาใชจายในการดัดแปลง ตอเติมและซอมแซมสินทรัพย
ถาวรนั้นๆ เพื่อยืดอายุการใชงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.

คุมรวมและการจําแนกหมวดหมู (Coverage and Classification)
2.1

คุมรวม (Coverage)

ตามระบบมาตรฐานของบัญชีประชาชาติ การลงทุนหรือการสะสมทุนถาวรครอบคลุมใน 2
รายการหลักๆ คือ
1)
ดานการกอสราง ครอบคลุมถึงกิจกรรมการกอสรางสิ่งกอสรางใหม การดัดแปลง
ตอเติมและซอมแซมสิ่งกอสรางทุกประเภท โดยรวมถึง อาคารที่อยูอาศัย อาคารพาณิชย อาคารอุตสาหกรรม
และอาคารอื่น ๆ ทุกชนิด และยังรวมถึงการกอสรางที่ไมใชอาคาร ไดแก การกอสรางถนน สะพาน เขื่อน รั้ว
ทอระบายน้ํา โรงไฟฟา ระบบสายสงไฟฟา สายโทรศัพท การตอทอประปา การขุดบอบาดาล บอน้ํา บอปลา
ทําแพขนานยนต นอกจากนี้ยังรวมถึงการปรับพื้นที่เพื่อทําการกอสรางสิ่งกอสรางใหม
การกอสรางยังครอบคลุมถึงการติดตั้งอุปกรณสวนควบที่ประกอบติดกับอาคาร เชน ลิฟท
บันไดเลื่อน สะพานเลื่อน และเครื่องใชไฟฟาชนิดติดตั้งควบกับอาคาร เชนระบบปรับอากาศ ระบบระบาย
อากาศ ระบบทําน้ําอุน และเฟอรนิเจอรชนิดที่ติดกับตัวอาคาร และสิ่งอื่น ๆ ที่คลายคลึงกันใหนับเปนสวนหนึ่ง
ของกิจกรรมการกอสรางดวย และรวมทั้งกิจกรรมการกอสรางที่เปนการจางเหมาผูรับเหมากอสราง (Contract
out) ทั้งโครงการ หรือการกอสรางที่ดําเนินการโดยเจาของสิ่งกอสรางเอง (own accounts) นับเปนการผลิตใน
สาขากอสรางทั้งสิ้น
ใหญๆ คือ

2.2

2)

ดานเครื่องจักรเครื่องมือ (Equipment) ประกอบดวยเครื่องจักรเครื่องมือในหมวด


หมวดยานพาหนะ (Transport Equipment)



หมวดเครื่องจักรเครื่องมือที่ใชเพื่อการผลิต (Industrial Machinery



หมวดเครื่องใชสํานักงาน (Office Equipment)

การจําแนกรายการ (Classification)

2.2.1 ดานการกอสราง การจําแนกรายการแตกตางจากการจําแนกประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ฉบับป 2544 อันเนื่องจากสภาพขอมูลปจจุบันที่สามารถจัดหาได ดังนั้นการ
จํ า แนกรายการสิ่ งก อสร า งจึ งสามารถแยกออกเป น การก อสร า งภาคเอกชนและการก อสร า งภาครั ฐ ดั ง มี
รายละเอียดจําแนกรายการตอไปนี้
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การกอสรางภาคเอกชน (ประกอบดวยการกอสรางในเขตเทศบาล เขตอบต. และเขต
ควบคุมอาคาร) ดังนี้
1)

การกอสรางที่อยูอาศัย (Residential)

2)

การกอสรางอาคารที่มิใชที่อยูอาศัย (Non- residential) ประกอบดวย

3)



การกอสรางอาคารพาณิชยและสํานักงาน



การกอสรางอาคารอุตสาหกรรม



การกอสรางเพื่อการบริการและขนสง



การกอสรางอาคารเพื่อการเกษตร



การกอสรางอาคารเพื่อประโยชนอื่นๆ (Other construction) เชน การ
กอสรางวัด/โบสถคริสต/มัสยิด สุสาน

การกอสรางอื่น ๆ ที่ไมใชอาคาร เชน


ถนน



สะพาน



เขื่อน



รั้ว



ทางระบายน้ํา



การกอสรางสนามกอลฟ



การขุดบอเลี้ยงปลา



อื่นๆ

การกอสรางภาครัฐ ประกอบดวย (หนวยงานสวนกลาง หนวยงานสวนภูมิภาค องคกรปกครอง
ทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจ)
1)

การกอสรางที่อยูอาศัย (Residential)

2)

การกอสรางอาคารที่มิใชที่อยูอาศัย (Non –residential)


ที่ทํางาน



โรงเรียน



โรงพยาบาล



อาคารอื่นๆ
สํานักบัญชีประชาชาติ สศช.
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3)

การกอสรางที่ไมใชอาคาร (Other construction)


ถนน



สะพาน



เขื่อน



สิ่งกอสรางอื่นๆ

2.2.2 ดานเครื่องจักรเครื่องมือ (Equipment) ประกอบดวยเครื่องจักรเครื่องมือในหมวด
ใหญๆ คือ
1) หมวดยานพาหนะ (Transport Equipment) เชน รถไฟ เครื่องบิน รถบรรทุก
รถยนต รถโดยสาร รถจักรยานยนต เปนตน
2) หมวดเครื่องจักรเครื่องมือที่ใชเพื่อการผลิต (Industrial Machinery) เชน
เครื่องจักรการเกษตร เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องกําเนิดไฟฟา
เปนตน
3) หมวดเครื่ อ งใช สํ า นั ก งาน (Office Equipment) เช น ครุ ภั ณ ฑ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร และเครื่องอุปกรณที่ใชไฟฟาตางๆ
3.

การประมวลผล (Compilation Method)
3.1 ดานการกอสราง

มูลคาการกอสรางของภาคเอกชน เปนการคํานวณมูลคาการกอสราง โดยนําพื้นที่อนุญาต
ใหปลูกสรางในแตละประเภทของสิ่งปลูกสรางของแตละภูมิภาคมาปรับระยะเวลาการกอสรางจริงในแตละเดือน
หลังจากนั้นคูณดวยราคาตอตารางเมตรของการกอสรางในแตละประเภท จะไดมูลคาการลงทุนทางดานการ
กอสรางของภาคเอกชน ดังนี้
V

=

n m
  Areaij * Pij
i=1 j=1

V

=

มูลคาการกอสราง

Area

=

พื้นที่อนุญาตใหปลูกสรางหลังปรับระยะเวลาการ

โดยที่

กอสรางจริง
P

=

ราคาตอตารางเมตร/เมตร

J

=

จําแนกตามพื้นที่ /และตามภูมิภาค เชน เขตเทศบาล
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เ ข ต อ บ ต . แ ล ะ ต า ม ภู มิ ภ า ค เ ช น ภ า ค เ ห นื อ ภ า ค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ภาคกลาง ภาคใต แ ละกรุ ง เทพฯ และ
ปริมณฑล
i

=

จําแนกตามประเภทสิ่งปลูกสราง

มูลคาการลงทุนดานการกอสรางภาครัฐ (Public sector) การกอสรางของรัฐวิสาหกิจ ได
ขอมูลโดยตรงจากแบบสอบถามที่รัฐวิสาหกิจแตละแหงตอบกลับมา สวนการกอสรางของรัฐบาลกลางและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดขอมูลในรูปมูลคาการกอสรางที่เบิกจายจริงของหนวยงานรัฐบาลกลางและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.2

ดานเครื่องจักรเครื่องมือ
วิธีการคํานวณทางดานเครื่องจักรเครื่องมือนั้นสามารถจัดทําได 2 ลักษณะ คือ


รูปแบบที่ 1 ตามลักษณะขอมูลที่เปนสถิติการลงทุนใหมที่อยูในรูปขอมูลการจด
ทะเบียน เชน หมวดยานพาหนะประเภทตางๆ โดยนําปริมาณการจดทะเบียนใหมคูณดวยราคาเฉลี่ยตอคัน
มูลคาการสะสมทุนถาวรหมวดยานพาหนะ = ปริมาณการจดทะเบียนใหม X ราคาเฉลี่ยตอหนวย

รูปแบบที่ 2 รายการที่ไมมีสถิติการลงทุนใหม จะใชวิธีการคํานวณโดยอาศัยวิธี
Commodity Flow Method :CFM มาใชคํานวณหามูลคาการสะสมทุนในประเทศ ซึ่งเปนวิธีการหาชองทางการ
ไหลเวียนของสินคาตั้งแตมูลคาการผลิตในประเทศ รวมดวยการนําเขาจากตางประเทศ หักดวยการสงออก
สวนที่เหลือก็จะนับวาเปนการสะสมทุนถาวรของเครื่องจักรเครื่องมือในประเทศ โดยใชสูตรดังนี้
GFCFj

=

Prdj + IMj – EXj

โดยที่

4.

GFCF

=

การสะสมทุนถาวรดานเครื่องจักรเครื่องมือ

Prd

=

การผลิตภายในประเทศ

IM

=

การนําเขา

EX

=

การสงออก

J

=

ประเภทเครื่องจักร

แหลงขอมูล (Sources of Data)
4.1

ดานการกอสราง


ภาคเอกชน รวบรวมขอมูลพื้นที่อนุญาตใหปลูกสรางของสิ่งกอสรางทุกประเภทที่อยู
ในเขตเทศบาล องคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละภูมิภาคของประเทศ ซึ่งรวบรวมและเผยแพรเบื้องตนโดย
สํานักงานสถิติแหงชาติ สวนขอมูลราคาของสิ่งปลูกสราง ไดจากการสํารวจราคาการกอสรางในแตละประเภท
สํานักบัญชีประชาชาติ สศช.
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สิ่งกอสรางเพื่อเปน Benchmark หลังจากนั้นปรับราคาตามดัชนีราคาวัสดุกอสราง จากสํานักดัชนีการคา
กระทรวงพาณิชย

ภาครัฐ ประกอบดวย ภาครัฐวิสาหกิจ รวบรวมขอมูลการลงทุนในสิ่งกอสรางจาก
แบบสอบถามของแตละรัฐวิสาหกิจ สวนรัฐบาลกลางและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดจากการเบิกจายมูลคา
การลงทุนทางดานสิ่งกอสรางโดยรวบรวมขอมูลจากกรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและ กทม.
4.2

ดานเครื่องจักรเครื่องมือ


ภาคเอกชน จั ด เก็ บ ข อ มู ล การลงทุ น ทางด า นเครื่ อ งจั ก รเครื่ อ งมื อ ในหมวด
ยานพาหนะ ประกอบดวย ขอมูลสถิติการจดทะเบียนยานพาหนะประเภทตางๆ จากกรมขนสงทางบก สวน
เครื่องจักรเครื่องมือในหมวดอื่นๆ เชน หมวดเครื่องใชสํานักงาน และหมวดอุตสาหกรรมจะเก็บขอมูลมูลคาการ
ผลิตเครื่องจักรเครื่องมือในประเทศ สวนการนําเขาและสงออกเครื่องจักรประเภทตางๆ รวบรวมขอมูลจากกรม
ศุลกากร

ภาครัฐ รัฐวิ สาหกิจ ทํา การสํา รวจขอมู ลการลงทุน โดยจัดส งแบบสอบถามไปยั ง
หนวยงานรัฐวิสาหกิจโดยตรงทุกไตรมาส แลวใหหนวยงานรัฐวิสาหกิจสงแบบสอบถามกลับภายใน 30 วัน
หลังจากสิ้นไตรมาสในแตละไตรมาส สวนรัฐบาลกลางและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดจากกรมบัญชีกลาง
สํานักงบประมาณ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและ กทม.
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สวนเปลี่ยนสินคาคงเหลือ (Change in Inventories)
1.

นิยาม (Definition)

สินคาคงเหลือ คือ ผลตางระหวางอุปสงค (Demand) และอุปทาน (Supply) ของสินคาในงวดบัญชี
หนึ่ง Fโดยสินคาเหลานี้รวมผลผลิตในประเทศ และการสงออก นําเขาจากตางประเทศดวย ไดแก 1)สินคา
สําเร็จรูป (Finished Goods) ที่ผูประกอบการทําการผลิตขึ้นมารวมกับสินคาที่จัดหามาแตยังไมไดจําหนาย
ออกไป 2) สินคากึ่งสําเร็จรูป ไดแก งานระหวางทํา (Work in Progress) และ 3) วัตถุดิบ (Raw Material) และ
สินคาเหลานี้ยังสามารถจัดหมวดหมูเปนอีกมิติหนึ่งคือ เปนสินคาอุปโภคบริโภค (Consumer Goods) สินคาทุน
(Capital Goods) และสินคาที่เปนวัตถุดิบ ซึ่งครอบครองโดยภาคธุรกิจ รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ทั้งในชองขายสง
และขายปลีก ยกเวนสวนที่อยูในมือผูบริโภค
2.

คุมรวมและการจําแนกหมวดหมู (Coverage and Classification)
2.1

คุมรวม (Coverage)
ทางดานอุปทาน (Supply) สวนเปลี่ยนสินคาคงเหลือจะครอบคลุมใน 3 สาขาการผลิตคือ
1)

สาขาเกษตรกรรม ประกอบดวย พืช ปศุสัตว

2)

สาขาเหมืองแร

3)

สาขาอุตสาหกรรม

ทางดานอุปสงค (Demand) ประกอบดวย

2.2
อุตสาหกรรม

1)

รายจายของภาคครัวเรือน

2)

รายจายของภาครัฐ

3)

การสะสมทุน

4)

การสงออกและการนําเขา

การจําแนกรายการ (Classification)
2.2.1 ดานอุปทาน

ประกอบดวย

สาขาเกษตรกรรม

สาขาเหมืองแร

และสาขา

สาขาเกษตรกรรม พืช ประกอบดวย ขาวโพด ขาวฟาง ถั่วเหลือง เมล็ดละหุง ปอ
แกว ใบยาสูบ ยางพารา เปนตน สวนปศุสัตว ประกอบดวย กระบือ โค สุกร ไก และเปด เปนตน
สาขาเหมืองแร ประกอบดวย น้ํามันดิบ แรดีบุก ตะกั่ว ทังสเตน พลวง ฟลูออไรท
สาขาอุตสาหกรรม มี 24 รายการ ประกอบดวย 1) ขาวสาร 2) นมขนหวาน 3) นม
ระเหยน้ํา 4)น้ําตาล 5) ชากาแฟ 6) สุรา 7) เบียร 8) บุหรี่ 9) กระสอบปาน 10) กระดาษพิมพเขียน 11)
กระดาษคราฟท 12) ไมอัดสลับชั้น 13) แผนไมอัดวีเนียร 14) กระเบื้องยางปูพื้น 15) หลอดไฟฟา 16) แผน
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เหล็กชุบสังกะสี 17) เคมีภัณฑ18) ไมขีด 19) ผลิตภัณฑปโ ตรเลียม 20) ยางรถยนต 21) ปูนซิเมนต 22) โลหะ
ดีบุก 23) แบตเตอรี่ 24) ยานยนต
3.

การประมวลผล (Compilation Method)

หลักการคํานวณสวนเปลี่ยนแปลงสินคาคงเหลือใชวิธีกระแสการไหลเวียนของสินคา
flow method) โดยคํานวณทางดานปริมาณการผลิตเปนหลัก

(Commodity

สวนเปลี่ยนแปลงสินคาคงเหลือ (Change in inventories) = สินคาคงเหลือปลายป หัก สินคาคงเหลือตนป
โดยที่
สินคาคงเหลือปลายป = สินคาคงเหลือตนป บวก ผลผลิตระหวางป บวก สินคานําเขาหักสินคาที่ใช
ในระหวางป หักสินคาสงออก
4.

แหลงขอมูล (Sources of Data)
4.1

4.2

ดาน Supply
1)

มูลคาผลผลิตจาก สํานักบัญชีประชาชาติ

2)

ปริมาณผลผลิตเกษตรและปศุสัตว จาก สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมปศุสัตว
กระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร

3)

ปริมาณผลผลิตสินคาอุตสาหกรรม จากสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ธนาคารแหงประเทศไทย

4)

ดัชนีราคาสินคาจาก สํานักดัชนีการคา กระทวงพาณิชย

5)

มูลคาสินคานําเขาจาก กรมศุลกากร ธนาคารแหงประเทศไทย กระทวงพาณิชย

6)

มูลคาการนําเขาและสงออกผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิคสและเครื่องใชไฟฟา จากสถาบัน
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิคส

ดาน Demand
1)

รายจายครัวเรือน รายจายรัฐบาล การสะสมทุน จากสํานักบัญชีประชาชาติ

2)

มูลคาสินคาสงออกจาก กรมศุลกากร ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงพาณิชย

3)

ปริ มาณการผลิ ต การใช นํา เข า สงออก น้ํา มัน สํา เร็ จรู ป จากสํ านั กงานนโยบาย
พลังงานและกรมพัฒนาธุรกิจพลังงาน

4)

ปริมาณการผลิต ยอดขายและ สงออก ยานยนต จากสถาบันยานยนต

ในกรณีผลการคํานวณที่ออกมาไมสอดคลองกันกับตาราง Balance sheet ในการทําสมดุลย
ระหวาง Demand และ Supply ตองปรับดวยรายการ สต็อกที่ถือครองในรานคา Trade adjusted โดยใชขอมูล
จากตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตเปนฐานขอมูล
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การสงออกและการนําเขาสินคาและบริการ (Exports and Imports of Goods and Services)
1.

นิยาม (Definition)

การสงออกและการนําเขาสินคาและบริการ (Exports and Imports of Goods and Services)
หมายถึง มูลคาสินคาและบริการที่เกิดจากการประกอบธุรกรรมการซื้อขาย แลกเปลี่ยนระหวางประเทศ ในรอบ
ระยะเวลา 1 ป
2.

คุมรวมและการจําแนกหมวดหมู (Coverage and Classification)
2.1

คุมรวม (Coverage)
2.1.1 การสงออกสินคาและบริการ (Exports of Goods and Services) ประกอบดวย

สินคาสงออก (Exports of Goods) หมายถึง มูลคาการสงออกสินคาของประเทศ
ผูผลิตผานพรมแดนไปขายใหประเทศอื่นๆ ที่ตองการสินคานั้นๆ รวมถึงการซื้อโดยตรงในประเทศผูผลิต โดย
องคกรระหวางประเทศที่ตั้งอยูในประเทศนั้น (Extra-territorial Organization) รวมถึงผูอาศัยอยูในประเทศนั้น
ที่มิไดเปนพลเมืองของประเทศนั้นๆ (Non-resident Persons)
บริการรับ (Exports of Services) ประกอบดวย รายรับจากการใหบริการ ดังนี้
 คาขนสง (Transportation) ไดแก คาระวางสินคา (Freight) คาโดยสาร
เดินทาง (Passenger) และคาบริการขนสงอื่นๆ (Others)
 คาทองเที่ยว (Travel)
 คาบริการและคา ใชจ ายอื่ นๆ ของภาคทางการ (Government service,
n.i.e.)
 ค า บริ ก ารอื่ น ๆ (Other Services) ได แ ก ค า สื่ อ สารโทรคมนาคม
(Communication Services) คารับเหมากอสราง (Construction Services) คารอยัลตี้และเครื่องหมายการคา/
ลิขสิทธิ์ (Royalties and License Fees) คาประกันภัย (Insurance Services) และอื่นๆ (Others)
2.1.2 การนําเขาสินคาและบริการ (Imports of Goods and Services) ประกอบดวย
สินคานําเขา (Imports of Goods) หมายถึง มูลคาการนําเขาของสินคาและบริการ
ที่ซื้อจากประเทศอื่นๆ ผานพรมแดนเขามาในประเทศไทย
บริการจาย (Imports of Services) ประกอบดวย รายจายจากการรับบริการ ดังนี้
 คาขนสง (Transportation) ไดแก คาระวางสินคา (Freight) คาโดยสาร
เดินทาง (Passenger) และคาบริการขนสงอื่นๆ (Others)
 คาทองเที่ยว (Travel)
 คาบริการและคา ใชจ ายอื่ นๆ ของภาคทางการ (Government service,
n.i.e.)
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 ค า บริ ก ารอื่ น ๆ (Other Services) ได แ ก ค า สื่ อ สารโทรคมนาคม
(Communication Services) คารับเหมากอสราง (Construction Services) คารอยัลตี้และเครื่องหมายการคา/
ลิขสิทธิ์ (Royalties and License Fees) คาประกันภัย (Insurance Services) และอื่นๆ (Others)
3.

การประมวลผล (Compilation Method)
3.1

สินคา ใชขอมูลจากกรมศุลกากร และธนาคารแหงประเทศไทย จําแนกเปน
3.1.1 สินคาสงออก

 สินคา ที่ผา นพิธี การศุ ลกากร จากกรมศุ ลกากร คิดมู ลคาสิ นคา ตามราคา
f.o.b. คือ มูลคาสินคาตามราคาตลาดในประเทศ บวกดวย คาใชจายในการขนสงสินคาไปยังทาสงออก ภาษี
อากรสงออก (Export Taxes & Export Duties) และคาใชจายในการขนของขึ้นเรือ (Loading)
 รายการปรับปรุงสําหรับสถิติดุลการชําระเงิน จากธนาคารแหงประเทศไทย
ไดแก สินคาที่เปนเอกสิทธิ์ทางการทูต สินคาสงออกชั่วคราว สินคาที่ไมผานพิธีการศุลกากร สวนตางของอัตรา
แลกเปลี่ยน และรายการปรับตามนิยามของดุลการชําระเงิน
3.1.2 สินคานําเขา

สินคา ที่ผา นพิธี การศุ ลกากร จากกรมศุ ลกากร คิดมู ลคาสิ นคา ตามราคา
c.i.f. คือ มูลคาสินคาในตลาด ณ เขตแดนศุลกากร (Custom Frontier) ของประเทศไทย ซึ่งประกอบดวย มูลคา
สินคา ณ เขตแดนศุลกากรของประเทศที่สงสินคาเขามา คาขนสง คาประกันภัยสินคา แตไมรวมคาขนของลง
(Unloading)

รายการปรับปรุงสําหรับสถิติดุลการชําระเงิน จากธนาคารแหงประเทศไทย
ไดแก สินคาที่เปนเอกสิทธิ์ทางการทูต สินคาสงออกชั่วคราว สินคาที่ไมผานพิธีการศุลกากร สวนตางของอัตรา
แลกเปลี่ยน และรายการปรับตามนิยามของดุลการชําระเงิน
3.2
ประกอบดวย

บริ ก ารรั บและบริ ก ารจ า ย ใช ข อมู ล จากดุ ล การชํ า ระเงิน (Balance

of

Payments)

3.2.1 คาขนสง (Transportation) ไดแก คาระวางสินคา (Freight) คาโดยสารเดินทาง
(Passenger) และคาบริการขนสงอื่นๆ (Others)
3.2.2 คาทองเที่ยว (Travel)

4.



คาบริการและคาใชจา ยอื่นๆ ของภาคทางการ (Government Service,
n.i.e.)



คาบริการอื่นๆ (Other Services)

แหลงขอมูล (Sources of data)
กรมศุลกากร และธนาคารแหงประเทศไทย

สํานักบัญชีประชาชาติ สศช.
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การวัดสถิติรายไดประชาชาติทางดานรายได (Income Approach)
1.

นิยาม (Definition)

รายไดประชาชาติดานรายได (Income Approach) หมายถึง รายไดจากผลตอบแทนปจจัยการ
ผลิตแตละชนิด ซึ่งไดแก คาตอบแทนแรงงาน คาเชาที่ดิน ดอกเบี้ย และกําไร ที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจใน
รอบระยะเวลา 1 ป
2.
ดังนี้

คุมรวมและการจําแนกรายการ (Coverage and Classification) รายไดประชาชาติดานรายได มี

2.1 คาตอบแทนแรงงาน (Compensation of employees: CE) หมายถึง เงินเดือน คาจาง
และคาตอบแทนอื่นๆ ที่นายจางจายใหแกลูกจางทั้งที่เปนเงินสด และสิ่งของ ประกอบดวยคาตอบแทนแรงงาน
ของลูกจางทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2.2 รายไดจากการประกอบการเกษตร อาชีพอิสระ และการประกอบการที่ไมใชนิติบุคคล
อื่นๆ (Income from Farms, Professions and Other Unincorporated Enterprises Received By
Households and Private Non-profit Institutions) หมายถึง รายไดของผูประกอบการเกษตร และอาชีพ
อิสระตางๆ เชน เกษตรกร แพทย สถาปนิก วิศวกร ทนายความ หาบเร แผงลอย รานคาเบ็ดเตล็ด ฯลฯ ซึ่ง
มิ ไ ด จ ดทะเบี ย นเป น นิ ติ บุ ค คล รวมทั้ ง รายได ข องสถาบั น ไม แ สวงกํ า ไรต า งๆ โดยรายได ใ นรายการนี้
ประกอบดวยกําไรจากการประกอบการและคาแรงของเจาของกิจการ ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัวที่ทํางาน
โดยมิไดรับคาจาง
2.3 รายไดจากทรัพยสินของครัวเรือน และสถาบันไมแสวงกําไร (Income from Property
Received by Households and Private Non-profit Institutions) หมายถึง รายไดที่เกิดจากทรัพยสินของ
ครัวเรือนและสถาบันไมแสวงกําไร ซึ่งประกอบดวย คาเชาที่ดิน ดอกเบี้ย เงินปนผล และผลประโยชนจาก
กองทุนเกี่ยวกับการประกันสังคม
2.4 การออมของนิติบุคคล (Savings of Corporations) หมายถึง ผลตอบแทนหรือกําไรสุทธิ
จากการประกอบการของนิติบุคคลตามนิยามของรายไดประชาชาติ ประกอบดวย นิติบุคคลเอกชน รัฐวิสาหกิจ
ที่แสวงกําไร และสหกรณ
2.5 ภาษีเงินไดนิติบุคคล (Direct Taxes on Corporations) หมายถึง ภาษีเงินไดจากการ
ประกอบการของธุรกิจนิติบุคคลเอกชน และรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด
2.6 เงินโอน (Corporate Transfer Payments) หมายถึง เงินชวยเหลือ เงินบริจาค เงินใหเปลา
และความชวยเหลือตางๆ ที่นิติบุคคลใหแกรัฐบาลและครัวเรือน ทั้งที่เปนเงินสดและสิ่งของ
2.7 รายไดจากทรัพยสินและการประกอบการของรัฐบาล (General Government Income
from Property and Entrepreneurship) หมายถึง ผลตอบแทนที่รัฐบาลไดรบั จากทรัพยสินและการ
ประกอบการ ไดแก คาเชาที่ดนิ ดอกเบี้ย เงินปนผล และเงินสวนแบงกําไรที่รัฐวิสาหกิจนําสง
2.8 ดอกเบี้ยหนี้สาธารณะ (Interest on the Public Debt) หมายถึง ดอกเบี้ยจากการกูยืมของ
รัฐบาล เพื่อใชในการซื้อสินคาและบริการ ในทางปฏิบัติไดรวมดอกเบี้ยสวนที่จายในการกูยืมเพื่อการลงทุน เชน
สํานักบัญชีประชาชาติ สศช.
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สรางเขื่อน ถนน สะพาน ไวดวย เพื่อใหการคํานวณทางดานรายไดเปนรายไดสุทธิ ดังนั้น รายการนี้จึงเปน
รายการที่นํามาหักจากรายไดทั้งสิ้นในการคํานวณรายไดประชาชาติ
2.9 ดอกเบี้ยหนี้เพื่อการบริโภค (Interest on Consumers’ Debt) หมายถึง ดอกเบี้ยที่
ครัวเรือนและสถาบันไมแสวงกําไรจายสําหรับเงินกูยืมเพื่อการบริโภค ซึ่งการกูดังกลาวมิใชการกูเพื่อการลงทุน
จึงไมกอใหเกิดผลผลิตของทุน ดังนั้น รายการดอกเบี้ยเงินกูเพื่อการบริโภค จึงแสดงเปนรายการหักออก เพื่อให
ไดดอกเบี้ยสุทธิที่ใชในการผลิตทั้งหมดในรายไดประชาชาติ
3.

การประมวลผล (Compilation Method)
3.1

คาตอบแทนแรงงาน แบงเปน 2 สวน คือ
3.1.1 คาตอบแทนแรงงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประเทศ (Domestic) ประกอบดวย

 ภาครั ฐ ประมวลจากมู ล ค า ค า ตอบแทนแรงงาน ซึ่ งประกอบด ว ย เงิ น เดื อ น
คาจาง คาตอบแทน และสวัสดิการตางๆ ทั้งที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงินที่จายใหแกขาราชการและลูกจางของ
รัฐบาล และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 ภาคเอกชน คํานวณจากอัตราคาตอบแทนแรงงาน คูณดวย จํานวนลูกจาง
3.1.2 คาตอบแทนแรงงานรับสุทธิจากตางประเทศ (Net Compensation of Employees
from the Rest of the World) คํานวณจากคาตอบแทนแรงงานที่สงกลับประเทศของคนไทยที่ทํางานอยูใน
ตางประเทศ หักดวย คาตอบแทนแรงงานที่สงออกนอกประเทศของคนตางประเทศที่ทํางานในประเทศไทย
3.2
ประกอบดวย

รายไดจากการประกอบการเกษตร อาชีพอิสระ และการประกอบการที่ไมใชนิติบุคคล

3.2.1 รายไดจากการประกอบการเกษตร ประมวลจาก กําไรสุทธิจากการเกษตรและสินคา
ที่ผลิตใชเองตอครัวเรือน คูณดวย จํานวนครัวเรือนเกษตร
3.2.2 รายไดจากการประกอบอาชีพอิสระและการประกอบการที่ไมใชนิติบุคคลอื่นๆ
ประมวลจากรายไดสุทธิจากการประกอบการตามนิยามของรายไดประชาชาติ
3.3

รายไดจากทรัพยสินของครัวเรือนและสถาบันไมแสวงกําไร ประกอบดวย

3.3.1 คาเชาที่ดิน คํานวณจาก อัตราคาเชาที่ดินเพื่อการเกษตร คูณดวย พื้นที่เชาเพื่ อ
การเกษตร ทั้งที่มีการเชาจริง และเชาประเมิน
3.3.2 ดอกเบี้ยรับจากธนาคารและสถาบันการเงินตางๆ ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรรัฐบาล
และดอกเบี้ยรับสุทธิจากตางประเทศ ประมวลตามมูลคาดอกเบี้ยที่ครัวเรือนและสถาบันไมแสวงกําไรไดรับ
3.3.3 เงินปนผล ประมวลตามมูลคาเงินปนผลประจําป ที่ครัวเรือน และสถาบันไมแสวง
กําไร ไดรับจากการถือหุนในบริษัท หางหุนสวนนิติบุคคลเอกชน รัฐวิสาหกิจ และสหกรณ
3.4 การออมของนิติบุคคล ประมวลจากผลการประกอบ หรือกําไรสุทธิที่ปรับตามนิยามของ
รายไดประชาชาติ
สํานักบัญชีประชาชาติ สศช.
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3.5 ภาษีเงินไดนิติบุคคล ประมวลจากภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่งจัดเก็บจากเงินไดของบริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติ บุคคลตามประมวลรัษฎากร และภาษีเ งินไดปโตรเลียม ซึ่งเปน ภาษีที่เรียกเก็บจากกิจการ
ปโตรเลียม
3.6 เงิ นโอนจ า ยของนิติ บุค คล ประมวลจากมู ล คา การโอนเงิ น การบริจ าค รวมทั้งความ
ชวยเหลือทั้งที่เปนเงินสดและสิ่งของที่นิติบุคคลเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ใหแกภาครัฐ ครัวเรือน และสถาบันไม
แสงกําไร ในลักษณะที่ใหเปลา
3.7 รายไดจากทรั พยสินและการประกอบการของรัฐ บาล (ดูร ายละเอี ยดในหัว ขอรายรั บ
รั ฐบาล) ประมวลจากรายได จ ากการให เ ช า อสั งหาริ ม ทรั พ ย ต า งๆ เช น ที่ ดิ น เป น ต น ค า ตอบแทนการใช
ประโยชนในที่ดินของรัฐ เงินผลประโยชนจากการใหสัมปทานตางๆ เชน การใหสัมปทานสถานีวิทยุโทรทัศน
การใหสัมปทานปโตรเลียม เปนตน รายไดจากดอกเบี้ย ประกอบดวย ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก และดอกเบี้ยรับ
จากการใหกู รายไดจากเงินปนผล และรายไดจากองคการรัฐที่นําสงเปนรายไดแผนดิน
3.8 ดอกเบี้ ย หนี้ ส าธารณะ ประมวลจากดอกเบี้ ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น จาการก อ หนี้ ข องรั ฐ บาลทั้ ง
ภายในประเทศและตางประเทศ
3.9 ดอกเบี้ยหนี้เพื่อการบริโภค ประมวลจากดอกเบี้ยที่เกิดจากการกูยืม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
การบริโภคของครัวเรือน ประกอบดวย ดอกเบี้ยจายใหแกสถาบันการเงินตางๆ การขายฝาก การจํานองจํานํา
และการกูยืมจากกรมธรรมประกันชีวิต
4.

แหลงขอมูล (Sources of Data)
4.1

คาตอบแทนแรงงาน ใชขอมูลจาก
 การเบิกจายเงินของรัฐบาล ทั้งในงบประมาณและนอกงบประมาณ
 งบการเงินและแบบสอบถามของรัฐวิสาหกิจ จากรัฐวิสาหกิจ
 รายได-คาใชจายของสหกรณ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ
 งบการเงินและแบบสอบถามของนิติบุคคลเอกชน จากนิติบุคคลเอกชน
 งบการเงินของนิติบุคคล จากกรมพัฒนาธุรกิจการคา

 รายได-คาใชจายของธนาคารพาณิชย และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย และดุลการชําระเงิน
จากธนาคารแหงประเทศไทย
 รายได-รายจายของครัวเรือนเกษตร จากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 รายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน รายงานการสํารวจภาวะการ
ทํางานของประชากร การสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจบริการ สํามะโนประชากร สํามะโนเกษตร สํามะโน
อุตสาหกรรม สํามะโนธุรกิจ และรายงานการสํารวจตางๆที่เกี่ยวของ จากสํานักงานสถิติแหงชาติ
 แรงงานตางดาว และอัตราคาตอบแทนแรงงาน จากกรมการจัดหางาน
สํานักบัญชีประชาชาติ สศช.
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 มูลคาการผลิตในสาขาการผลิตตางๆ จากสํานักบัญชีประชาชาติ
4.2 รายไดจากการประกอบการเกษตร อาชีพอิสระ และการประกอบการที่ไมใชนิติบุคคล
อื่นๆ ใชขอมูลจาก
 รายได-คาใชจายของครัวเรือนเกษตร และรายงานภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตร จาก
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จากสํานักงานสถิติแหงชาติ
 มูลคาการผลิตในสาขาการผลิตตางๆ จากสํานักบัญชีประชาชาติ
4.3
การเกษตร

รายไดจากทรัพยสินของครัวเรือนและสถาบันไมแสวงกําไร ใชขอมูลจาก
 รายได-รายจายของเกษตรกร และการใชที่ดินเพื่อการเกษตร จากสํานักงานเศรษฐกิจ
 เงินฝากและอัตราดอกเบี้ย จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
 เงินฝากและอัตราดอกเบี้ย จากธนาคารอาคารสงเคราะห

 เงิ น ฝากและอั ต ราดอกเบี้ ย ของธนาคารพาณิ ช ย และบริ ษั ทเงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย มู ล ค า
พันธบัตรคงคาง และดอกเบี้ยพันธบัตร และดุลการชําระเงินของประเทศไทย จากธนาคารแหงประเทศไทย
 เงินรับฝาก อัตราดอกเบี้ย และการจายปนผลของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิต
ยูเนียน จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ
 คาธรรมเนียมการจํานองและการขายฝาก จากกรมที่ดิน
 การจายปนผลและจํานวนผูถือหุนของธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย จากตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
 การจายปนผลของกองทุนรวม จากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม
 ผลประโยชน ต อบแทนของสมาชิ ก กองทุ น บํ า เหน็ จ บํ า นาญข า ราชการ จากกองทุ น
บําเหน็จบํานาญขาราชการ
 ผลประโยชนตอบแทนของสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
 ผลประโยชน ต อบแทนสํ า หรั บ ผู ป ระกั น ตนในกองทุ น ประกั น สั ง คม จากกองทุ น
ประกันสังคม
 การประกันชีวิต จากกรมการประกันภัย
4.4

การออมของนิติบุคคล ใชขอมูลจาก
 งบการเงิน และแบบสอบถามของรัฐวิสาหกิจ จากรัฐวิสาหกิจ
สํานักบัญชีประชาชาติ สศช.
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 งบการเงินและแบบสอบถามของธนาคารพาณิชย จากธนาคารพาณิชย
 รายได-คาใชจายของธนาคารพาณิชยทั้งระบบ และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย จากธนาคาร
แหงประเทศไทย
 รายได-คาใชจายของสหกรณ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ
 งบการเงิ น บริ ษั ทหลั กทรั พ ย จั ด การกองทุ น รวม จากสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
 งบการเงิน การจายปนผล และจํานวนผูถือหุน ของธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
และงบการเงินของตลาดหลักทรัพย จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 ภาษีเงินไดนิติบุคคล และภาษีเงินไดปโตรเลียม จากกรมสรรพากร
 ดุลการชําระเงิน และงบการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย จากธนาคารแหงประเทศ

ไทย
4.5

ภาษีเงินไดนิติบุคคล ใชขอมูลจากกรมสรรพากร

4.6

เงินโอน ใชขอมูลจาก
 งบการเงินของธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย จากตลาดหลักทรัพย
 รายได-คาใชจายของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนียน จากกรมตรวจบัญชี

สหกรณ
 งบการเงิน แบบสอบถาม และขอมูลที่เกี่ยวของของรัฐวิสาหกิจ จากรัฐวิสาหกิจ
 สํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง
 กรมสงเสริมปกครองทองถิ่น และกรุงเทพมหานคร
 หนวยงานเงินนอกงบประมาณ ประกอบดวย กองทุน เงินทุนหมุนเวียน หนวยงานใน
กํากับของรัฐ องคการมหาชน และหนวยงานเงินนอกงบประมาณอื่น
4.7 รายไดจากทรัพยสินและการประกอบการของรัฐบาล ใชขอมูลจากสํานักงบประมาณ
กรมบั ญ ชี ก ลาง กรมส ง เสริ ม ปกครองท อ งถิ่ น กรุ ง เทพมหานคร และหน ว ยงานเงิ น นอกงบประมาณ
ประกอบดวย กองทุน เงินทุนหมุนเวียน องคการมหาชน หนวยงานในกํากับของรัฐ รัฐวิสาหกิจไมแสวงกําไร
และหนวยงานเงินนอกงบประมาณอื่น
4.8
งบประมาณ

ดอกเบี้ ย หนี้ สาธารณะ ใช ข อมู ล จากธนาคารแห งประเทศไทย

และกองทุ น เงิ น นอก

4.9 ดอกเบี้ยหนี้เพื่อการบริโภค ใชขอมูลการกูยืม อัตราดอกเบี้ย และขอมูลสวนที่เกี่ยวของ
จากธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห โรงรับ
จํานํา สถานธนานุบาลกรุงเทพ สถานธนานุบาลตางจังหวัด สํานักงานธนานุเคราะห กรมพัฒนาสังคมและ
สํานักบัญชีประชาชาติ สศช.
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สวัสดิการ กองทะเบียน สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมการประกันภัย กรมตรวจบัญชีสหกรณ บริษัทเงินทุน
หลักทรัพย และกรมที่ดิน
นอกจากการจัดทํารายไดประชาชาติที่แสดงไวทั้ง 3 ดานดังกลาวขางตนแลว ยังมีบัญชีที่แสดงตาม
สถาบันหลักไดแก บัญชีครัวเรือนและสถาบันไมแสวงหากําไร (ใน Account 4) และบัญชีรัฐบาล (ใน Account
5)
การบันทึกขอมูลทั้งสองสถาบันไดนําขอมูลจากทั้ง 3 ดาน มาจัดทําบัญชีในลักษณะสมดุลระหวาง
ดานรับและจายซึ่งแสดงรายละเอียดในแตละดานแลว สําหรับบัญชีรัฐบาลไดมีขอมูลบางสวนที่เพิ่มเติมขึ้นจาก
การประมวลใน 3 ดานขางตนจึงไดอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมไวขางลางดังตอไปนี้
รายรับรัฐบาล (General Government Current Revenue)
1.

นิยาม (Definition)

รายไดรัฐบาล หมายถึง รายไดทั้งสิ้นของรัฐบาล ซึ่งรวมทั้งรัฐบาลกลาง รัฐบาลทองถิ่น และจาก
หนวยงานเงินนอกงบประมาณตางๆ คือ รายไดจากทรัพยสินและการประกอบการ รายไดจากการจัดเก็บภาษี
รายไดเงินสมทบจากประกันสังคม รวมเงินโอนระหวางรัฐบาลกับนิติบุคคล รัฐบาลกับครัวเรือน และเงินโอนรับ
จากตางประเทศ
(ปรากฏใน Table 56 และ Account 5 ในหนังสือรายไดประชาชาติ)
2.

คุมรวมและการจําแนกรายการ (Coverage and Classification)

2.1 รายไดจากทรัพยสินและการประกอบการ (Income from property and entrepreneurship)
หมายถึ ง รายได ที่รั ฐ บาลได รั บ จากทรั พ ย สิ น ต า งๆ ได แ ก เงิ น นํ า ส ง รั ฐ จากรั ฐ วิ ส าหกิ จ ต า งๆ ค า เช า ที่ ดิ น
ดอกเบี้ย และเงินปนผล
2.2 ภาษีทางออม (Indirect taxes) หมายถึง รายไดจากการเก็บภาษีทางออมตาง ๆ จากผูผลิต
และผูบริโภค เชน ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต อากรขาเขา อากรขาออก เปนตน
2.3 ภาษีทางตรงจากนิติบุคคล (Direct taxes on corporations) หมายถึง รายไดจากการเก็บภาษี
จากเงินไดของผูประกอบการที่เปนนิติบุคคล หรือภาษีอื่นที่มีลักษณะเชนเดียวกัน ไดแก ภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดปโตรเลียม
2.4 ภาษีทางตรงจากครัวเรือน (Direct taxes on households) หมายถึง รายไดจากการเก็บภาษี
จากเงินไดของประชาชน บุคคลทั่วไป ไดแก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
2.5 เงินสมทบรับทั้งสิ้นจากกิจกรรมประกันสังคม (Total contributions to social security)
หมายถึง รายไดที่เปนเงินสมทบกิจกรรมประกันสังคมทั้งหมดที่ไดรับ ทั้งจากรัฐบาล นายจาง และลูกจาง
2.6 เงินโอนรับจากนิติบุคคล (Current transfers from corporations) หมายถึง รายรับที่รัฐบาล
ไดรับจากนิติบุคคล โดยไมมีผลตอบแทน ไดแก คาปรับตาง ๆ และเงินบริจาค
2.7 เงินโอนรับจากครัวเรือน (Other current transfers from households) หมายถึงรายรับที่
รัฐบาลไดรับจากประชาชน บุคคลทั่วไป โดยไมมีผลตอบแทน ไดแก คาปรับตาง ๆ และเงินบริจาค
สํานักบัญชีประชาชาติ สศช.
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2.8 เงินโอนรับจากตางประเทศ (Current transfers from the rest of the world) หมายถึง รายรับ
ที่ รั ฐ บาลได รั บ จากต า งประเทศ โดยไม มี ผ ลตอบแทน ได แ ก ความช ว ยเหลื อ ต า งๆ ในรู ป ผู เ ชี่ ย วชาญ
อาสาสมัคร ครุภัณฑ และในรูปเงิน
3.

การประมวลผล (Compilation Method)

รวบรวมขอมูลจากแหลงที่เกี่ยวของ รวมไวเปนหมวดหมูตามประเภทของรายไดซึ่งแบงเปน 5 รายการ
ใหญ ๆ คือ
3.1 รายไดจากภาษีและรายไดจากทรัพยสินและการประกอบการ (Income from Property and
Entrepreneurship)
รวบรวมขอมูลแบงเปนรายไดของรัฐบาลกลาง จําแนกประเภทเงินในงบประมาณ รายไดที่
สําคัญคือ ภาษีทางตรง ภาษีการขายทั่วไป และภาษีการขายเฉพาะ เปนตน รายไดอื่นๆ ไดแก รายไดจาก
ทรัพยสิน รายไดจากโรงงานยาสูบ รายไดจากสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล เปนตน สําหรับเงินนอก
งบประมาณ รวบรวมจากงบรายได-รายจาย ของหนวยงานเงินนอกงบประมาณแตละแหง
สําหรับรายไดรัฐบาลทองถิ่น แบงเปนรายไดจากภาษีที่จัดเก็บเอง เชนภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต ฯลฯ ภาษีที่รัฐบาลกลางจัดเก็บใหเชน ภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ฯลฯ นอกจากนั้นมีรายไดจากทรัพยสิน รายไดจากการพาณิชยและสาธารณูปโภค รายได
เบ็ดเตล็ด เปนตน
3.2

เงินโอนจากตางประเทศ (Current Transfers from the Rest of the World)

รวบรวมขอมูลประกอบดวยเงินและสิ่งของที่รัฐบาลตางประเทศ รวมองคการระหวางประเทศ
ในรูปของความชวยเหลือเพื่อการอุปโภคและบริโภค ไมรวมเงินโอนทางการทหาร
3.3

รายไดเงินสมทบจากประกันสังคม (Social Security Contributed by Government)

รวบรวมงบรายได-รายจาย ของกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสงเคราะห
ครูใหญและครูโรงเรียนเอกชน และเงินทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพ
3.4

เงินและทรัพยสินชวยราชการ (Total Contributions to Social Security)
รวบรวมยอดรวมเงินสดและทรัพยสินชวยราชการ ของแตละหนวยงาน

3.5

รายไดจากการขายสินคาและบริการใหแกครัวเรือนและผูประกอบการ

เงินในงบประมาณรวบรวมขอมูลจากรายรับจากรายการตางๆของแตละหนวยงาน สําหรับเงิน
นอกงบประมาณ รวบรวมขอมูลจากงบรายได-รายจาย ของแตละหนวยงาน

สํานักบัญชีประชาชาติ สศช.
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4.

แหลงขอมูล (Sources of Data)

4.1 รายได จ ากภาษี แ ละรายได จ ากทรั พ ย สิ น และการประกอบการ มาจากกรมบั ญ ชี ก ลาง
กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร หนวยงานเงินนอกงบประมาณ ไดแก กองทุน เงินทุนหมุนเวียน
หน ว ยงานในกํ า กั บ ของรั ฐ องค ก ารมหาชน รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ไ ม แ สวงกํ า ไรและเงิ น นอกงบประมาณอื่ น ๆ
กรุงเทพมหานคร สํานักงานสถิติแหงชาติ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
4.2 เงินโอนจากตางประเทศ มาจากธนาคารแหงประเทศ สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศ (กรมวิเทศสหการเดิม) กระทรวง ทบวง กรม ตางๆ
4.3 รายไดเงินสมทบจากประกันสังคม (Total contributions to social security) สํานักงาน
ประกันสังคม สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
4.4 เงินและทรัพยสินชวยราชการ สํานักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร มาจากการจัดเก็บขอมูล
รายไดจากการขายสินคาและบริการใหแกครัวเรือนและผูประกอบการ กรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ กรม
สงเสริม การปกครองส วนทองถิ่ น กรุ งเทพมหานคร หนว ยงานเงิน นอกงบประมาณ และหนว ยงานอื่ นๆ ที่
เกี่ยวของ
รายจายรัฐบาล (Disposal of Current Revenue)
1.

นิยาม (Definition)

รายจายรัฐบาล หมายถึง รายจายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาล รายจายเพื่อผลประโยชนในการ
ประกันสังคม รายจายเพื่ออุดหนุนการผลิต รายจายที่เปนเงินโอนใหครัวเรือนและสถาบันไมแสวงกําไร รายจาย
ที่เปนเงินโอนใหตางประเทศ ดอกเบี้ยหนี้สาธารณะ เงินสมทบที่รัฐบาลจายเขากิจกรรมประกันสังคม และ
รายจายเพื่อการลงทุนของรัฐบาล
2.

คุมรวมและการจําแนกรายการ (Coverage and Classification)

2.1 รายจายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาล (Government consumption expenditure) หมายถึง
รายจายทั้งสิ้นของรัฐบาลที่จายเพื่อซื้อสินคาและบริการ โดยจําแนกเปน 3 ประเภทคือ
1)

ตามประเภทการใชจาย คือ คาตอบแทนแรงงาน และคาซื้อสินคาและบริการ

2)

ตามวัตถุประสงค 8 อยาง คือ การบริหารราชการ การปองกันประเทศ การยุติธรรม
และรักษาความสงบ การศึกษาและวิจัย การบริการสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห
การขนสงและคมนาคม และการบริการอื่น ๆ

3)

ตามการบริหารราชการแผนดิน แบงเปน สวนกลาง และสวนทองถิ่น
(รายละเอียดอยูใน การคํานวณรายจายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาล GCE)

2.1 รายจายเพื่อผลประโยชนในการประกันสังคม (Social security benefit) หมายถึง รายจายที่
หนวยงานในกิจกรรมของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการประกันสังคม จายทดแทนใหแกผูประกันตน
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2.2 รายจา ยเพื่ ออุ ดหนุ นการผลิต (Subsidies) หมายถึง รายจ ายที่ รัฐบาลจา ยเพื่ ออุ ดหนุ นให
ผูประกอบการผลิตสินคาและบริการ
2.3 รายจ า ยที่ เ ป น เงิ น โอนให ครั ว เรื อนและสถาบั น ไม แ สวงกํ า ไร (Current transfers to
households and private non-profit institution) หมายถึงรายจายที่รัฐบาลจายเปนเงินใหเปลาโดยไมหวังสิ่ง
ตอบแทนหรือใหความชวยเหลือแกประชาชนและสถาบันไมแสวงกําไร
2.4 รายจายที่เปนเงินโอนใหตางประเทศ (Current transfers to the rest of the world) หมายถึง
รายจายที่รัฐบาลจายเปนเงินใหเปลาโดยไมหวังสิ่งตอบแทนหรือใหความชวยเหลือแกตางประเทศ
2.5 ดอกเบี้ยหนี้สาธารณะ (Interest on the public debt) หมายถึง ดอกเบี้ยที่รัฐบาลจายจากการ
ที่ รั ฐ บาลได กอหนี้ ต า ง ๆ ทั้ งในประเทศเช น พั น ธบั ต รรั ฐบาล ตั๋ ว สั ญญาใช เ งิ น ตั๋ ว เงิ น คลั ง และเงิ น กู จ าก
ตางประเทศ ซึ่งรายการนี้จะแสดงเปนรายการหักจากรายไดจากทรัพยสิน
2.6 เงิน สมทบที่รั ฐบาลจ ายเข ากิจ กรรมประกัน สังคม (Social security contributed by
government) หมายถึง เงินที่รัฐบาลตองจายสมทบกิจกรรมประกันสังคมใหลูกจางผูประกันตน ซึ่งแสดงเปน
รายการหักจากรายการเงินสมทบรับทั้งสิ้น
2.7

เงินออม (Savings) หมายถึงสวนตางระหวางรายไดและรายจาย

2.8 รายจายเพื่อการลงทุนของรัฐบาล (Gross capital formation : government) หมายถึงรายจาย
ทั้งสิ้ นของรัฐ บาลที่จา ยเพื่ อการลงทุนต างๆ เช น การก อสร างถนน อาคาร เขื่อน สะพาน การซื้ อครุ ภัณ ฑ
รายการนี้มิไดแสดงใน Account 5 แตจะแสดงเปนสวนหนึ่งของรายการการสะสมทุน (Gross domestic fixed
capital formation ใน Account 3 : Domestic capital formation) ทั้งนี้จําแนกเปนการสะสมทุนดานการกอสราง
(Construction) และเครื่องจักรเครื่องมือ (Equipment)
3.

การประมวลผล (Compilation Method)
รวบรวมขอมูล จากแหลงที่เกี่ ยวของ รวมไวเ ปน หมวดหมูต ามประเภทของรายจ ายซึ่งแบงเป นได
ดังนี้คือ
3.1

รายจายเพื่อผลประโยชนในการประกันสังคม

รวบรวมจากงบรายได-รายจาย ของกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และกองทุน
สงเคราะหครูใหญและครูโรงเรียนเอกชน
3.2

รายจายเพื่ออุดหนุนการผลิต

รวบรวมขอมูลรายจายที่รัฐบาลจายจากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ซึ่งเขาลักษณะ
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจายใหรัฐวิสาหกิจ หนวยงานบางแหงของรัฐ สหกรณ นิติบุคคลเอกชนและ ครัวเรือน
เงินอุด หนุนจ ายจากเงินนอกงบประมาณ ใช ขอมูล จริงจากงบรายได -รายจา ยของกองทุ น
เงินทุนหมุนเวียน หนวยงานในกํากับของรัฐ องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจไมแสวงกําไร เงินนอกงบประมาณอื่น
และ/หรือ การใชจายของกระทรวงการคลัง
3.3

รายจายที่เปนเงินโอนใหครัวเรือนและสถาบันไมแสวงกําไร
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รวบรวมขอมูลเงินโอนที่รัฐบาลจายจากเงินงบประมาณ ทั้งที่จายจากรัฐบาลกลางและทองถิ่น
และเงินนอกงบประมาณ ซึ่งมีวิธีการคํานวณดังนี้
เงินโอนจากรัฐบาลกลาง รวบรวมจากงบประมาณรายจายเงินอุดหนุน ที่ตั้งไวในหมวดเงิน
อุดหนุน หมวดรายจายอื่น งบกลาง และงบสํารองจายฉุกเฉิน ซึ่งเปนเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจายใหกิจการตาง ๆ
เปนรายกรม สวนโครงการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้ใหแกเกษตรรายยอย ใชขอมูลจริงจาก ธกส.
เงิ น โอนจากเงิ น นอกงบประมาณ รวบรวมขอมู ล จริ งจากงบรายได -รายจ า ย ของกองทุ น
เงินทุนหมุนเวียน หนวยงานในกํากับของรัฐ องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจไมแสวงกําไร เงินนอกงบประมาณอื่น
และ/หรือ การใชจายของกระทรวงการคลัง
3.4

รายจายที่เปนเงินโอนใหตางประเทศ

รวบรวมขอมูลประกอบดวยเงินและสิ่งของที่รัฐบาลใหตางประเทศ ในรูปของความชวยเหลือ
เพื่อการอุปโภคและบริโภค
3.5

ดอกเบี้ยหนี้สาธารณะ

รวบรวมขอมูลจากยอดการกูเงินแตละประเภทที่ถึงกําหนดตองจายดอกเบี้ยในแตละเดือน
โดยมีการปรับปรุงการใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินใหมไหถูกตองขึ้น ซึ่งการแสดงดอกเบี้ยหนี้สาธารณะตองแสดง
เปนรายการหักจากรายรับรัฐบาล
3.6

เงินสมทบที่รัฐบาลจายเขากิจกรรมประกันสังคม

รวบรวมขอมูลจากงบรายได-รายจาย ของกองทุนประกัน สังคม กองทุนเงินทดแทน และ
กองทุนสงเคราะหครูใหญและครูโรงเรียนเอกชน เปนรายการหักจากรายไดเงินสมทบจากประกันสังคม
4.

แหลงขอมูล (Sources of Data)

4.1 รายจ า ยเพื่ อผลประโยชน ใ นการประกั น สั งคม ได จ ากสํ า นั ก งานประกั น สั งคม
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

สํ า นั ก

4.2 เงิ น อุ ด หนุ น ได จ ากการรถไฟแห ง ประเทศไทย การเคหะแห ง ชาติ สํ า นั ก งบประมาณ
กรมบัญชีกลาง กรมศุลกากร และหนวยงานอื่นๆ ซึ่งบริหารจัดการดูแลหนวยงานเงินนอกงบประมาณ
4.3 เงิ นโอนให แก ครั วเรือนและสถาบัน ไม แสวงกํ าไร ไดจ ากสํา นักงบประมาณ งบประมาณ
รายจายประจําป กรมบัญชีกลาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติและหนวยงานอื่นซึ่งกํากับดูแล กองทุน เงินทุนหมุนเวียน หนวยงานในกํากับของรัฐ องคการมหาชน
รัฐวิสาหกิจไมแสวงกําไร เงินนอกงบประมาณอื่น
4.4 รายจายที่เปนเงินโอนใหตางประเทศ ไดจากธนาคารแหงประเทศ สํานักงานความรวมมือเพื่อ
การพัฒนาระหวางประเทศ (กรมวิเทศสหการเดิม) กระทรวง ทบวง กรม ตางๆ
4.5 ดอกเบี้ ย หนี้ ส าธารณะ
กระทรวงการคลัง

ได จ ากธนาคารแห ง ประเทศ สํ า นั ก บริ ห ารหนี้ ส าธารณะ
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4.6 เงิ น สมทบที่ รั ฐ บาลจ า ยเข า กิ จ กรรมประกั น สั ง คม ได จ ากสํ า นั ก งานประกั น สั ง คม สํ า นั ก
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
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