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การประมวลผลบัญชีรายได้ ประชาชาติ
บัญชีรายได้ ประชาชาติ (National Income Accounts) เป็ นข้ อมูลแสดงภาพรวมของระบบเศรษฐกิจ ในรอบระยะเวลาหนึ่ง โดยการ
บันทึกกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างหน่วยเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบด้ วย การผลิตสินค้ าและบริ การ การได้ มาของรายได้ การใช้ จ่ายซื ้อ
สินค้ าและบริ การ การใช้ จ่ายลงทุนของครัวเรื อนและรัฐบาล และการประกอบธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็ นหลาย
ประเภท ดังนี ้
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) คือ มูลค่าของสินค้ าและบริ การขันสุ
้ ดท้ ายทังหมดที
้
่ผลิต ได้
ภายในอาณาเขตของประเทศ โดยไม่คานึงว่าเป็ นการผลิตของบุคคลในท้ องถิ่นหรื อของชาวต่างชาติ และไม่นบั รวมผลผลิตของผู้ที่ถือสัญชาติ
ของประเทศนันผลิ
้ ตได้ ในต่างประเทศ
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross National Product: GNP) คือ มูลค่าของสินค้ าและบริ การขันสุ
้ ดท้ ายทัง้ หมดที่บุคคลที่ถือ
สัญชาติของประเทศนันผลิ
้ ตได้ โดยไม่คานึงว่าการผลิตนันจะเกิ
้
ดขึ ้นภายในประเทศหรื อต่างประเทศ และไม่นบั รวมผลผลิตของชาวต่างชาติที่
ผลิตได้ ในประเทศนัน้
3. ผลิตภัณ ฑ์ ในประเทศสุท ธิ (Net Domestic Product: NDP) คือ GDP หักค่า ใช้ จ่ายกิ นทุน (Capital Consumption Allowances)
ประกอบด้ วย ค่าเสือ่ มราคา (Depreciation) ค่าชารุดสึกหรอของปั จจัยการผลิต และค่าทรัพย์สนิ สูญหาย
4. ผลิตภัณฑ์ประชาชาติสทุ ธิ (Net National Product: NNP) คือ GNP หักค่าใช้ จ่ายกินทุน
5. รายได้ ประชาชาติ (National Income: NI) คือ NNP หักภาษี ทางอ้ อมของธุรกิจ (Indirect Business Tax) เช่น ภาษี ศุลกากร ภาษี
การค้ า และภาษี สรรพสามิต เป็ นต้ น
6. รายได้ สว่ นบุคคล (Personal Income: PI) คือ รายได้ ที่ครัวเรื อนได้ รับจริ งก่อนหักภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดา
7. รายได้ สว่ นบุคคลสุทธิ (Disposable Personal Income: DPI) คือ รายได้ ที่ครัวเรื อนได้ รับหลังหักภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดา สามารถ
นาไปใช้ จ่ายซื ้อสินค้ าและบริ การหรื อเก็บออมได้
การประมวลผลบัญ ชี รายได้ ป ระชาชาติ จัด ทาได้ 3 ด้ าน คื อ ด้ า นการผลิต (Production Approach) ด้ า นรายจ่ า ย (Expenditure
Approach) และด้ านรายได้ (Income Approach)

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
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การประมวลผลบัญชีรายได้ ประชาชาติด้านการผลิต
การประมวลผลบัญชีรายได้ ประชาชาติ ด้านการผลิต ใช้ วิธีการหามูลค่ าเพิ่ม (Value Added) จากส่วนต่างระหว่างมูลค่าการผลิต
(Gross Output) และค่า ใช้ จ่ า ยขัน้ กลาง (Intermediate Consumption) ของสถานประกอบการในกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งทัง้ หมด เมื่ อ น า
มูลค่าเพิ่มของทุกสาขาการผลิตมารวมกันก็จะได้ อุปทานมวลรวม (Aggregate Supply) หรื อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของระบบ
เศรษฐกิจ ซึง่ สามารถจาแนกตามลักษณะการผลิตได้ 16 สาขา ดังนี ้
1. สาขาเกษตรกรรม การล่ าสัตว์ และการป่ าไม้
กิจกรรมในสาขานี ้ ได้ แก่ การเกษตรกรรม และการป่ าไม้ (Forestry) รายละเอียด ดังนี ้
1.1 การเกษตรกรรม ประกอบด้ วย
1) การกสิกรรม (Crops) ได้ แก่ การเพาะปลูกพืชไร่ พืชสวน ไม้ ดอกไม้ ประดับ การเพาะชาต้ นไม้ กล้ าไม้ การปลูกต้ นไม้ ในโรงเรื อน
และการเพาะพันธุ์เมล็ดพืช
มูลค่าการผลิต คือ มูลค่าของพืชผลที่เก็บเกี่ยวได้ ในรอบระยะเวลาบัญชี หนึ่ง โดยใช้ ราคาผู้ผลิต ซึ่งเป็ นราคาจาหน่ายหน้ าฟาร์ ม
(Ex-farm Prices)
ค่าใช้ จ่ายขันกลาง
้
คือ ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับสินค้ าและบริ การที่ใช้ ในกระบวนการผลิต และหมดสิ ้นไปในรอบระยะเวลาบัญชีนนั ้ โดยไม่
รวมรายจ่ายในทรัพย์สนิ ถาวร และค่าเสือ่ มราคา
2) การเลี ้ยงปศุสตั ว์ (Lives Stocks) และการล่าสัตว์ ได้ แก่ การเลี ้ยงปศุสตั ว์เพื่อขาย การฟั ก ไข่สตั ว์ปีก การทาฟาร์ ม การดักสัตว์
และการจับสัตว์ทงที
ั ้ ่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเพื่อการค้ า เพื่อเป็ นอาหาร หรื อเพื่อใช้ ประโยชน์ในงานวิจยั การขยายพันธุ์ และการให้ บริ การที่สง่ เสริ ม
การล่าสัตว์และดักสัตว์
มูลค่าการผลิต คือ มูลค่าการผลิตของสัตว์ที่เกิดขึ ้นในรอบระยะเวลาบัญชี หนึ่ง โดยใช้ ปริ มาณการผลิต คูณด้ วย ราคาที่เกษตรกร
ขายได้ ในกรณีสตั ว์ที่ใช้ ระยะเวลาการเลี ้ยงมากกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี ปริ มาณการผลิตจะเท่ากับส่วนแตกต่างระหว่างปริ มาณสัตว์
ณ ต้ นรอบระยะเวลาบัญชี (Beginning Stock) และปริ มาณสัตว์ ณ ปลายรอบระยะเวลาบัญชี (Ending Stock) บวกด้ วยปริ มาณการบริ โภค
การส่งออก หักด้ วยปริ มาณการนาเข้ าในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ส่วนกรณีสตั ว์ที่ใช้ ระยะเวลาในการเลี ้ยงต่ากว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี
ปริ มาณการผลิตจะเท่ากับจานวนสัตว์ที่จาหน่ายได้ ในรอบระยะเวลาบัญชีนนั ้
ค่าใช้ จ่ายขันกลาง
้
คือ ค่าอาหารสัตว์ ค่ายารักษาโรค ค่าเชื ้อเพลิงและพลังงาน และค่าซ่อมแซมเล็กน้ อย
3) การบริ การทางการเกษตร (Agricultural Services) ได้ แก่ การบริ การพืชสวน และการบริ การสัตว์บาล
มูลค่าการผลิต คือ มูลค่าการให้ บริ การ ณ ราคาผู้ผลิต หรื อราคาค่าบริ การที่ได้ รับ
ค่าใช้ จ่ายขันกลาง
้
คือ ค่าเชื ้อเพลิง ไฟฟ้ า วัสดุอปุ กรณ์สิ ้นเปลือง ค่าซ่อมแซม และค่าบริ การทางธุรกิจอื่น
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1.2 การป่ าไม้
การป่ าไม้ และการทาไม้ ในพื ้นที่ป่า เช่น การเพาะชากล้ าไม้ ป่า การปลูกป่ า การอนุรักษ์ ป่า การเก็บของป่ า การเผาถ่านในป่ า ปางทาไม้
ผู้รับเหมาทาไม้ และบริ การชักลากไม้ ซุง เป็ นต้ น
มูลค่าการผลิต คือ ผลรวมมูลค่า ณ แหล่งผลิตของไม้ ซุง ฟื น ถ่าน ผลิตผลจากป่ า การถางและการปลูกป่ า และการเพาะเลี ้ยงดูแลต้ นไม้
ณ ราคาผู้ผลิตหรื อตามมูลค่าการผลิต
ค่าใช้ จ่ายขันกลาง
้
คือ ค่าน ้ามันเชื ้อเพลิงและน ้ามันหล่อลืน่ ค่าซ่อมแซม ค่าวัสดุ และค่าใช้ จ่ายอื่น
แหล่ งข้ อมูล (Sources of Data)
ข้ อมูล

แหล่ งข้ อมูล

1) ผลผลิ ต ราคา พื น้ ที่ เ พาะปลูก และต้ น ทุน การผลิ ต
สินค้ าเกษตร

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2) ปริ มาณยาสูบ

โรงงานยาสูบ กรมสรรพาสามิต

3) ปริ มาณยาง (สถาบันวิจยั ยาง)

กรมป่ าไม้

4) อาชญาบัตร

กรมปศุสตั ว์

5) ราคาของสัตว์มีชีวิตที่เกษตรกรขายได้

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

6) ปริ มาณการส่งออกสัตว์

กรมศุลกากร

7) ปริ มาณและราคาการขายไม้

กรมป่ าไม้

8) ต้ นทุนการทาไม้

องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้

2. สาขาประมง
กิจกรรมในสาขานี ้ ได้ แก่ การประมง การเพาะพันธุ์สตั ว์น ้า การเลี ้ยงสัตว์น ้า การเก็บสาหร่ ายทะเล และกิจการประมงที่เกี่ยวข้ องเพื่อ
การค้ า เช่น การงมหอยทะเล ไข่มกุ และหอยนางรม เป็ นต้ น
กิจกรรมการประมงจาแนกเป็ น 2 ชนิด คือ การประมงทะเล ครอบคลุมการเพาะเลี ้ยงชายฝั่ งและการจับสัตว์น ้าในทะเล และการประมง
น ้าจืด ครอบคลุมการเพาะเลี ้ยงและการจับสัตว์น ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติ
มูลค่าการผลิต คือ มูลค่าการผลิต สัตว์น ้าทังที
้ ่จบั จากมหาสมุทร ทะเล แหล่งน ้าภายใน และการทาฟาร์ มเพาะเลี ้ยง การคิด มูลค่าการ
ผลิตใช้ ราคาผู้ผลิตเมื่อผลิตผลถูกนาขึ ้นท่าเทียบเรื อ
ค่ า ใช้ จ่ า ยขัน้ กลาง คื อ ค่ า พัน ธุ์ ป ลาเลี ย้ ง ค่ า อาหารสัต ว์ ค่ า น า้ มัน เชื อ้ เพลิ ง ค่ า ประกั น ภัย ค่ า น า้ ค่ า ไฟ ค่ าไปรษณี ย ภัณ ฑ์
ค่าโทรศัพท์ ค่าวัสดุและอุปกรณ์สิ ้นเปลือง ค่าซ่อมแซมสาหรับเรื อและอุปกรณ์ การประมง และค่าเคมีภณ
ั ฑ์ ซึ่งใช้ ในการเก็บรักษาสัตว์น ้า
ระหว่างอยูบ่ นเรื อประมง ยกเว้ น ค่าอาหาร และค่ายา สาหรับลูกเรื อและเจ้ าหน้ าที่ในเรื อประมง

3

TH: Special Report
Research Department

Compilation of National Income Accounts
27 พฤษภาคม 2559

แหล่ งข้ อมูล
ข้ อมูล

แหล่ งข้ อมูล

1) สถิติประมง

กรมประมง

3. สาขาการทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน
สาขาการทาเหมืองแร่และเหมืองหินครอบคลุมกิจกรรมการผลิตของสถานประกอบการทาเหมืองแร่ ทกุ ชนิด ทังการท
้
าเหมืองบนผิวดิน
การทาเหมืองขุด และการทาเหมืองแร่ในทะเล เช่น การทาเหมืองหิน การขุดกรวด ทราย ดิน การขุดหิน การทาเกลือ การขุดก๊ าซธรรมชาติ การ
ขุดเจาะน ้ามัน การขุดแร่โลหะ แร่อโลหะ และหินมีคา่ เป็ นต้ น
มูลค่าการผลิต คือ ปริ มาณแร่ น ้ามันดิบ และก๊ าซธรรมชาติที่ผลิตได้ ในรอบระยะเวลาบัญชี หนึ่ง คูณด้ วยราคาหน้ าเหมือง (Ex-mine
Prices)
ค่าใช้ จ่ายขันกลาง
้
คือ ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับน ้ามันเชื ้อเพลิง พลังงาน วัสดุอปุ กรณ์ และค่าใช้ จ่ายอื่น
แหล่ งข้ อมูล
ข้ อมูล

แหล่ งข้ อมูล

1) ปริ มาณการผลิตแร่

สานักงานอุตสาหกรรมพื ้นฐานและการเหมืองแร่

2) มูลค่าการขายแร่

สานักงานอุตสาหกรรมพื ้นฐานและการเหมืองแร่

3) ปริ มาณและต้ นทุนการผลิตเกลือ

สานักงานอุตสาหกรรมพื ้นฐานและการเหมืองแร่

4) ปริ มาณการผลิตปิ โตรเลียม

กรมเชื ้อเพลิงธรรมชาติ

5) มูลค่าการขายปิ โตรเลียม

กรมเชื ้อเพลิงธรรมชาติ

4. สาขาอุตสาหกรรม (การผลิต)
สาขาอุตสาหกรรมครอบคลุมกิจกรรมการผลิตของสถานประกอบการที่ผลิตสินค้ า (Goods) การประกอบชิน้ ส่วน การบริ การต่อเติม
การดัดแปลง และการซ่อมแซมเครื่ องจักรเครื่ องมือ โดยใช้ เครื่ องจักรกล ใช้ เคมีภณ
ั ฑ์ หรื อใช้ แรงงาน และมีสถานประกอบการเป็ นโรงงาน
โรงเรื อน หรื อภายในทีอ่ ยูอ่ าศัย
มูลค่าการผลิต คือ จานวนผลผลิตที่ผลิตได้ ในรอบระยะเวลาบัญชีหนึง่ คูณด้ วยราคาหน้ าโรงงาน
ค่าใช้ จ่ายขันกลาง
้
คือ ค่าวัตถุดิบทุกชนิด ค่าไฟฟ้ า ค่าน ้ามันเชื ้อเพลิง ค่าซ่อมแซม ค่าวัสดุอปุ กรณ์ ค่าวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ ค่าขนส่ง และ
ค่าใช้ จ่ายสานักงาน

4

TH: Special Report
Research Department

Compilation of National Income Accounts
27 พฤษภาคม 2559

แหล่ งข้ อมูล
ข้ อมูล

แหล่ งข้ อมูล

1) ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

2) ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

3) ปริ มาณและราคาอาหารสัตว์

กรมปศุสตั ว์

4) สถิติการนาเข้ าและส่งออก

ธปท.

5) ปริ มาณการผลิตน ้าตาล

สานักงานคณะกรรมการอ้ อยและน ้าตาล

6) ปริ มาณและราคาน ้าดื่ม สุรา และเครื่ องดื่มบารุงกาลัง

กรมสรรพสามิต

7) รายได้ จากยอดขายที่แจ้ งเสียภาษี มลู ค่าเพิ่ม

กรมสรรพากร

9) ดัชนีราคาผู้ผลิตและดัชนีราคาผู้บริ โภค

สานักดัชนีเศรษฐกิจการค้ า

10) บัญชีการเงินของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้ อง

รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้ อง

5. สาขาไฟฟ้า ประปา และโรงแยกก๊ าซ
การผลิตในสาขานี ้ครอบคลุมกิจกรรมการผลิตและการจาหน่ายกระแสไฟฟ้ า น ้าประปา และก๊ าซ ทังในส่
้ วนที่ดาเนินการโดยเอกชน
โดยรัฐวิสาหกิจ และโดยองค์กรปกครองท้ องถิ่น
มูลค่าการผลิต คือ มูลค่าหรื อรายได้ ของการผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ า การผลิตและจาหน่ายน ้าประปา การผลิต และจาหน่ายก๊ าซ
ในรอบระยะเวลาบัญชีหนึง่
ค่าใช้ จ่ายขันกลาง
้
คือ ค่าเชื ้อเพลิง ค่าซื ้อวัตถุดิบ และค่าใช้ จ่ายอื่น ยกเว้ น ค่าใช้ จ่ายที่เป็ นมูลค่าเพิ่ ม เช่น เงินเดือน ค่าจ้ าง ค่าเสื่อม
ราคา ภาษี ทางอ้ อมหักเงินอุดหนุน เป็ นต้ น
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แหล่ งข้ อมูล
ข้ อมูล

แหล่ งข้ อมูล

1) การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต (กฟผ.)
 งบกาไรขาดทุน

กฟผ.

 สถิติการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าประจาเดือน

กฟผ.

 พลังงานไฟฟ้ า และมูลค่าการซื ้อไฟฟ้ า

กฟผ.

2) การไฟฟ้ านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.)
 งบกาไรขาดทุน

กฟน.

 ภาษี มลู ค่าเพิ่ม

กฟน.

 บัญชีทาการพร้ อมงบกาไรขาดทุน

กฟภ.

 จานวนผู้ใช้ บริ การ

กฟภ.

3) การประปานครหลวง (กปน.) และ การประปาส่ว น
ภูมิภาค (กปภ.)
 งบกาไรขาดทุน

กปน.

 งบกาไรขาดทุน

กปภ.

4) มูลค่าการผลิตและค่าใช้ จ่ายในการผลิตก๊ าซธรรมชาติ

บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

5) สถิติจานวนบ่อน ้าบาดาล

สานักควบคุมกิจการน ้าบาดาล

6. สาขาการก่ อสร้ าง
สาขาการก่อสร้ างครอบคลุมกิจกรรมการก่อสร้ างสิ่งก่อสร้ างใหม่ การดัดแปลง ต่อเติม และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ างทุกชนิด การก่อสร้ างที่
ไม่ใช่อาคาร การปรับพืน้ ที่เพื่อทาการก่ อสร้ าง และการติดตังอุ
้ ปกรณ์ ที่ประกอบติดกับอาคาร เช่น ลิฟท์ บันไดเลื่อน สะพานเลื่อน และ
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าชนิดติดตังกั
้ บอาคาร เป็ นต้ น
มูลค่าการผลิต คือ มูลค่ารวมของการก่อสร้ างตามปริ มาณงานที่ดาเนินการ (Put In Place) เริ่ มตังแต่
้ งานปรับพืน้ ดิน งานรากฐาน
งานโครงสร้ าง งานไฟฟ้ าประปา งานทาสี งานตบแต่งภายใน เพื่อให้ ใช้ งานสิง่ ก่อสร้ างตามวัตถุประสงค์ได้ ยกเว้ น มูลค่าที่ดิน จะไม่นบั รวมไว้
ในมูลค่าการก่อสร้ าง
ค่าใช้ จ่ายขันกลาง
้
คือ ค่าวัสดุการก่อสร้ าง ค่าน ้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น ค่าไฟฟ้ า ประปา ค่าเครื่ องมือ เครื่ องใช้ และวัสดุอุปกรณ์
สิ ้นเปลือง ค่าซ่อมแซมเพื่อบารุงรักษาตามปกติ ค่าใช้ จ่ายสานักงาน ค่าแบบแปลน และค่าใช้ จ่ายอื่น
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แหล่ งข้ อมูล
ข้ อมูล

แหล่ งข้ อมูล

การก่อสร้ างภาคเอกชน
1) พื ้นที่การขออนุญาตปลูกสร้ างอาคารและสิง่ ก่อสร้ าง

สานักงานสถิติแห่งชาติ
สานักโยธาธิการ กรุงเทพมหานคร (กทม.)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2) ราคาวัสดุก่อสร้ าง

สานักดัชนีการค้ า กระทรวงพาณิชย์

การก่อสร้ างภาครัฐ
1) มูลค่าการก่อสร้ างรัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง

2) มูลค่าการก่อสร้ างรัฐบาลกลาง

หน่ว ยงานราชการ ข้ อมูล ระบบบริ ห ารการเงิ น การคลัง
ภ า ค รั ฐ แ บ บ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ (Government Fiscal
Management System: GFMIS)

3) มูลค่าการก่อสร้ างรัฐบาลท้ องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และ กทม.

7. สาขาการขายส่ ง การขายปลีก การซ่ อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ ส่วนบุคคลและของใช้ ในครัวเรือน
อุตสาหกรรมในสาขานี ้ ได้ แก่ สถานประกอบการซึ่งดาเนินกิจการหลักเกี่ ยวกับการขายส่ง เช่น พ่อค้ าขายส่ง ผู้สงั่ สินค้ าเข้ า ผู้ส่ง
สินค้ าออก เป็ นต้ น นายหน้ าซื ้อขายสินค้ า การขายปลีกสินค้ าให้ แก่ประชาชน รวมถึงการบารุ งรักษาซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ และ
ของใช้ สว่ นบุคคลและของใช้ ในครัวเรื อน รายละเอียด ดังนี ้
7.1 การขาย การบารุงรักษา การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ การขายปลีกน ้ามันเชื ้อเพลิงรถยนต์
อุตสาหกรรมในหมวดย่อยนี ้ ได้ แก่ สถานประกอบการที่เกี่ยวกับการขายส่ง และการขายปลีก ยานยนต์ จักรยานยนต์ การบารุ งรักษา
และซ่อมแซม การล้ าง การขัดเงา และการลากจูงยานยนต์ รวมถึงการขายปลีกน ้ามันเชื ้อเพลิงรถยนต์และผลิตภัณฑ์น ้ามันหล่อลื่น หรื อ
ผลิตภัณฑ์ทาความเย็นแก่เครื่ องยนต์
7.2 การขายส่ง และการค้ าเพื่อค่านายหน้ า ยกเว้ น ยานยนต์และจักรยานยนต์
อุตสาหกรรมในหมวดย่อยนี ้ ได้ แก่ การขายสินค้ าแก่ผ้ ขู ายปลีก ผู้ใช้ ในงานอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรื อผู้ขายส่งรายอื่น การจัด
จาหน่ายสินค้ าเป็ นส่วนย่อย การจัดเก็บสินค้ า การจัดส่งและการจัด วางจาหน่ายสินค้ า การส่งเสริ มการขายให้ แก่ลกู ค้ า การออกแบบฉลาก
สินค้ า และการเป็ นนายหน้ าขายสินค้ า
7.3 การขายปลีก ยกเว้ น ยานยนต์และจักรยานยนต์ รวมถึงการซ่อมแซมของใช้ สว่ นบุคคล และของใช้ ในครัวเรื อน
อุตสาหกรรมในหมวดย่อยนี ้ ได้ แก่ สถานประกอบการทีข่ ายปลีกสินค้ าแก่ประชาชนทัว่ ไป เพื่อนาไปบริ โภคหรื อใช้ ประโยชน์เฉพาะส่วน
บุคคล หรื อในครัวเรื อน
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7.4 การซ่อมแซมของใช้ สว่ นบุคคล และของใช้ ในครัวเรื อน
อุตสาหกรรมในหมวดย่อยนี ้ ได้ แก่ สถานประกอบการที่ทาการซ่อมของใช้ ส่วนบุคคล และของใช้ ในครัวเรื อน เช่น ร้ านซ่อมจักรยาน
ร้ านซ่อมกล้ องถ่ายรูป ร้ านซ่อมนาฬิกา เป็ นต้ น
มูลค่าการผลิต คือ รายรับจากการขายสินค้ า และรายได้ อื่น เช่น การให้ เช่าสถานที่ขายสินค้ า รายได้ จากค่าธรรมเนียมการขาย และเงิน
ประกันสินค้ า เป็ นต้ น รวมถึงรายรับที่เกิดจากการให้ บริ การในการซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ สว่ นบุคคล และของใช้ ในครัวเรื อน
ค่าใช้ จ่ายขันกลาง
้
คือ ต้ นทุนซื ้อสินค้ า ค่าไฟฟ้ า ค่าน ้าประปา ค่าวัสดุหีบห่อ อุปกรณ์ในการขาย ค่าวัสดุตกแต่ง ค่าขนส่ง ค่าน ้ามัน
เชื ้อเพลิงและหล่อลืน่ ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์ ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ และค่าใช้ จ่ายอื่น
แหล่ งข้ อมูล
ข้ อมูล

แหล่ งข้ อมูล

1) รายได้ จากยอดขายที่แจ้ งเสียภาษี มลู ค่าเพิ่ม

กรมสรรพากร

2) จานวนรถแต่ละประเภท

กรมการขนส่งทางบก

8. สาขาโรงแรมและภัตตาคาร
อุตสาหกรรมในสาขานี ้ ได้ แก่ สถานประกอบการซึง่ ดาเนินการหลักเกี่ยวกับที่พกั อาศัยและค่ายพัก (ไม่รวมการเช่าบ้ านที่อยู่อาศัย) โดย
ได้ รับค่าธรรมเนียมการเข้ าพักตอบแทน และการขายอาหารที่เตรี ยมไว้ พร้ อมสาหรับบริ โภคทันที
มูลค่าการผลิต คือ มูลค่ารวมของการบริ การ ในรอบระยะเวลาบัญชีหนึง่
ค่าใช้ จ่ายขันกลาง
้
คือ ค่าวัตถุดิบซึง่ คิดมูลค่าตามราคาผู้ซื ้อ ค่าเชื ้อเพลิง ค่าไฟฟ้ า ค่าประปา ค่าซ่อมแซม ค่าวัสดุสิ ้นเปลืองในสานักงาน
ค่าขนส่ง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ และค่าใช้ จ่ายอื่น
แหล่ งข้ อมูล
ข้ อมูล

แหล่ งข้ อมูล

1) รายได้ จากยอดขายที่แจ้ งเสียภาษี มลู ค่าเพิ่ม

กรมสรรพากร

2) ข้ อมู ล การส ารวจการประกอบกิ จ การโรงแรมและ
เกสท์เฮ้ าส์

สานักงานสถิติแห่งชาติ

3) จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศ รายได้ จาก
นักท่องเที่ยว อัตราการเข้ าพัก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
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9. สาขาการขนส่ ง สถานที่เก็บสินค้ า และการคมนาคม
อุตสาหกรรมในสาขานี ้ ได้ แก่ สถานประกอบการด้ านการขนส่งทางบก ทางน ้า ทางอากาศ และทางท่อลาเลียง การบริ ก ารเสริ มการ
ขนส่งและบริ การที่เกี่ยวข้ อง สถานที่เก็ บสินค้ าและการเก็บสินค้ า การบริ การด้ านการท่องเที่ยว และการให้ บริ การทางไปรษณีย์และการ
โทรคมนาคม
มูลค่าการผลิต คือ มูลค่ารวมของการให้ บริ การขนส่ง การคมนาคม และการให้ บริ การด้ านโทรคมนาคม ในรอบระยะเวลาบัญชีหนึง่
ค่าใช้ จ่ายขัน้ กลาง คือ ค่าไฟฟ้ า ค่าประปา ค่าขนส่ง ค่าบริ การสื่อสาร ค่านา้ มัน เชื อ้ เพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุหีบห่อ ค่าซ่อมแซม
อุปกรณ์สอื่ สาร และค่าใช้ จ่ายสานักงาน
แหล่ งข้ อมูล
ข้ อมูล

แหล่ งข้ อมูล

1) รายได้ -รายจ่ายจากการดาเนินการ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

2) รายได้ -รายจ่ายจากการดาเนินการ

การท่าเรื อแห่งประเทศไทย

3) รายได้ -รายจ่ายจากการดาเนินการ

บริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)

4) รายได้ -รายจ่ายจากการดาเนินการ

การรถไฟแห่งประเทศไทย

5) รายได้ -รายจ่ายจากการดาเนินการ

บริ ษัท กสท. โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)

6) รายได้ -รายจ่ายจากการดาเนินการ

บริ ษัท ทางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน)

7) รายได้ -รายจ่ายจากการดาเนินการ

บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

8) รายได้ -รายจ่ายจากการดาเนินการ

บริ ษัท ขนส่ง จากัด

9) รายได้ -รายจ่ายจากการดาเนินการ

บริ ษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จากัด

10) รายได้ -รายจ่ายจากการดาเนินการ

กรมการขนส่งทางบก

11) รายได้ -รายจ่ายจากการดาเนินการ

องค์การคลังสินค้ า

12) รายได้ -รายจ่ายจากการดาเนินการ

องค์การรับส่งสินค้ าและพัสดุภณ
ั ฑ์

13) ข้ อมูลค่าจ้ าง-ค่าตอบแทนแรงงาน

การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

14) ข้ อมูลค่าจ้ าง-ค่าตอบแทนแรงงาน

บริ ษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

15) ข้ อมูลระบบท่อส่งก๊ าซ

บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

16) งบกาไรขาดทุน

บริ ษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด

17) งบกาไรขาดทุน

บริ ษัท ไทยเดินเรื อทะเล จากัด

18) ข้ อมูลจานวนรถที่จดทะเบียน

บริ ษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

19) รายได้ จากการดาเนินการ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ
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10. สาขาตัวกลางทางการเงิน
อุตสาหกรรมในสาขานี ้ ได้ แก่ ธปท. ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน สถาบันการเงินอื่น สถานประกอบการซึ่งดาเนินกิจการเกี่ยวกับ
การจัดหาแหล่งเงิ นทุน การจัดสรรเงินทุนเพื่อลงทุนในธุรกิจ การบริ การทางการเงิ น การให้ เช่าทรัพย์สิน การประกันภัย กองทุนบาเหน็จ
บานาญ และสถานประกอบการทีใ่ ห้ บริ การด้ านธุรกิจ เช่น บริ การบริ หารงานด้ านตลาดการเงิน บริ การซื ้อขายหลักทรัพย์ การดาเนินการเป็ นที่
ปรึกษาทางการเงิน นายหน้ าในการกู้ยืมเพื่อซื ้อสังหาริ มทรัพย์ และการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ เป็ นต้ น
มูลค่า การผลิต คื อ รายได้ จ ากค่า ธรรมเนี ยมที่ ได้ รับ จริ ง (Actual Fees or Service Charges) รวมกับ ค่า ธรรมเนี ย มที่ ป ระเมิ น ขึน้
(Imputed Services Charge) ซึง่ ได้ จากการนาดอกเบี ้ยรับหักด้ วยดอกเบี ้ยจ่าย
ค่าใช้ จ่ายขันกลาง
้
คือ ค่าใช้ จ่ายในสานักงาน ค่าไฟฟ้ า ค่าประปา ค่าเครื่ องเขียน ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้ จ่ายอื่น
แหล่ งข้ อมูล
ข้ อมูล

แหล่ งข้ อมูล

1) ธนาคารพาณิชย์

ธปท.

2) กิจการวิเทศธนกิจ

ธปท.

3) เครดิตฟองซิเอร์

ธปท.

4) บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์

ธปท.

5) กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(FIDF)

ธปท.

6) สถานรับแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ

ธปท.

7) บรรษัทบริ หารสินทรัพย์–เอกชน (Private AMC)

ธปท.

8) สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ก.ล.ต.

9) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ก.ล.ต.

10) บริ ษัทหลักทรัพย์

ก.ล.ต.

11) บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม

ก.ล.ต.

12) สถานธนานุบาลต่างจังหวัด

กระทรวงมหาดไทย

13) สถานธนานุเคราะห์

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

14) สหกรณ์ออมทรัพย์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

15) การประกันชีวิต

สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

16) การประกันวินาศภัย

คปภ.
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11. สาขาบริการด้ านอสังหาริมทรัพย์ การให้ เช่ า และบริการทางธุรกิจ
กิจกรรมในสาขานี ้ ได้ แก่ การบริ การให้ เช่าที่อยูอ่ าศัย การบริ การอสังหาริ มทรัพย์ และการบริ การด้ านธุรกิจ รายละเอียดดังนี ้
11.1 บริ การให้ เช่าที่อยู่อาศัย ได้ แก่ การอยู่อาศัยที่เจ้ าของอยู่อาศัยเอง และส่วนที่เป็ นการเช่าจากผู้อื่น โดยต้ องเป็ นการพักอาศัยใน
ระยะยาว เช่น บ้ านที่อยูอ่ าศัยทัว่ ไป บ้ านเช่า อาคารชุด อพาร์ ทเม้ นท์ ห้ องเช่า และหอพักเอกชนทัว่ ไป เป็ นต้ น แต่ไม่รวมการเข้ าพักอาศัยใน
ลักษณะชัว่ คราว เช่น หอพักนักศึกษา โมเต็ล รี สอร์ ท เกสต์เฮ้ าส์ และโรงแรม เป็ นต้ น
มูลค่าการผลิต คือ ค่าเช่าที่เจ้ าของอาคารได้ รับจากผู้เช่า หรื อคานวณได้ โดยการนาจานวนครัวเรื อนทังหมด
้
คูณด้ วยอัตราค่าเช่าเฉลี่ ย
จากค่าเช่าจริ งทัว่ ไป ผลที่ได้ คือรายรับรวมจากค่าเช่าทังในส่
้ วนอาคารที่เจ้ าของอยูอ่ าศัยเอง และส่วนที่เป็ นการเช่าจากผู้อื่น (Actual Rent)
ค่าใช้ จ่ายขันกลาง
้
คือ ค่าซ่อมแซมเพื่อรักษาสภาพของอาคาร ค่า ประปาและค่าไฟฟ้ า (เฉพาะส่วนที่เจ้ าของจ่ายเอง) ค่าวัสดุใช้ ส อยที่
เจ้ าของจัดหาไว้ ค่าเบี ้ยประกัน และค่าใช้ จ่ายอื่น
11.2 บริ ก ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ได้ แ ก่ การด าเนิ น การซื อ้ -ขายอาคาร การพัฒ นาและการจัด สรรที่ ดิ น การจัด การและการตี ร าคา
อสังหาริ มทรัพย์ และการเป็ นตัวแทนนายหน้ าซื ้อขายอสังหาริ มทรัพย์
มูลค่าการผลิต คือ ค่าธรรมเนียม และค่านายหน้ าที่ผ้ ปู ระกอบได้ รับจากการให้ บริ การ
ค่าใช้ จ่ายขันกลาง
้
คือ ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าพาหนะและน ้ามันเชื ้อเพลิง ค่าธรรมเนียมจ่าย และค่าใช้ จ่ายอื่น
11.3 บริ การทางธุรกิ จ ได้ แก่ การจัดทาและตรวจสอบบัญชี กฎหมาย การให้ คาปรึ กษาด้ านสถาปนิกและวิศวกรรม การโฆษณา
การวิจยั ตลาด การสารวจความคิดเห็นประชาชน การให้ คาปรึกษาด้ านธุรกิจการจัดการ ด้ านภาษี และการบริ การธุรกิจอื่น
มูลค่าการผลิต คือ รายได้ ที่สถานประกอบได้ รับจากการให้ บริ การ และค่าธรรมเนียม
ค่าใช้ จ่ายขันกลาง
้
คือ ค่าใช้ จ่ายในสานักงาน ค่าพาหนะและน ้ามันเชื ้อเพลิง ค่าธรรมเนียมจ่าย และค่าใช้ จ่ายอื่น
แหล่ งข้ อมูล
ข้ อมูล

แหล่ งข้ อมูล

1) การให้ เช่าที่อยูอ่ าศัย
 การส ารวจภาวะเศรษฐกิ จ และสั ง คมของ
ครัวเรื อน

สานักงานสถิติแห่งชาติ

2) บริ การอสังหาริ มทรัพย์
 ค่าธรรมเนียมในการซื ้อขายที่ดิน

กรมที่ดิน

3) บริ การด้ านธุรกิจ
 จานวนคดีแต่ละศาล

สานักงานศาลยุติธรรม

 รายได้ จากยอดขายที่แจ้ งเสียภาษี มลู ค่าเพิ่ม

กรมสรรพกร
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12. สาขาการบริหารราชการแผ่ นดิน การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ
การผลิตในสาขานี ้ คือ การบริ หารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้ องถิ่น ทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม การบริ การชุมชน การ
ป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ ซึ่ง ประกอบด้ วย องค์กร และสถาบัน ในภาคราชการ ได้ แก่ กระทรวง ทบวง กรม กอง
หน่วยงานอิสระ และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
เนื่องจากการบริ หารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ เป็ นการบริ การแก่สาธารณะที่ไม่สามารถวัด มูลค่า
การผลิตทางตรงได้ การหามูลค่าเพิ่ม จึงคานวณจากผลตอบแทนที่รัฐจ่ายให้ แก่ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจ้ างทังหมด
้
รวมด้ วยค่า
เสือ่ มราคาทรัพย์สนิ
แหล่ งข้ อมูล
การเบิกจ่ายงบประมาณจากข้ อมูล GFMIS ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
13. สาขาการศึกษา
สาขาการศึกษาครอบคลุมการศึกษาในทุกระดับ ทังส่
้ วนของรัฐบาล และเอกชน
มูลค่าการผลิต คือ รายได้ ที่เกิดจากการดาเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชี หนึ่ง ได้ แก่ ค่าเล่าเรี ยน ค่าธรรมเนียมการเรี ยน ค่าบารุ ง
การศึกษา ค่าอาหาร และค่าบริ การในสถานศึกษาอื่น
ค่าใช้ จ่ายขันกลาง
้
คือ ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์ ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร ค่าเวชภัณฑ์ประจาสานักงาน ค่าผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
ค่าน ้ามันเชือ้ เพลิง ค่าไฟฟ้ า ค่าประปา ค่ารับรอง ค่านายหน้ า ค่าพาหนะเดินทางและที่พกั ค่าไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร ค่าเบี ย้
ประกันภัย ค่าโฆษณา ค่าซ่อมแซมสานักงานและวัสดุ ค่าซ่อมแซมรถยนต์ จักรยานยนต์ ค่าตรวจสอบบัญชี ค่าทนายความ ค่าเช่าเครื่ องจักร
และอุปกรณ์ ดอกเบี ้ยจ่ายหักดอกเบี ้ยรับ และค่าใช้ จ่ายอื่น
แหล่ งข้ อมูล
ข้ อมูล

แหล่ งข้ อมูล

1) จานวนนักเรี ยนแต่ละระดับชัน้

กระทรวงศึกษาธิการ

2) รายได้ และค่าใช้ จ่ายของมหาวิทยาลัยเอกชน

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

3) รายจ่ายรวมของรัฐบาล

กรมบัญชีกลาง

14. สาขาบริการด้ านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
กิจกรรมในสาขานี ้ ได้ แก่ การบริ การด้ านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ เช่ น บริ การอนามัย โรงพยาบาล และองค์กรหรื อหน่วยงานที่
ให้ การสงเคราะห์ในรูปแบบสวัสดิการ เป็ นต้ น ทังที
้ ่ดาเนินการโดยหน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานไม่แสวงหากาไร
มูลค่าการผลิต คือ รายรับที่ได้ จากการดาเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง ได้ แก่ ค่ายา ค่ารักษา ค่าตรวจวิเคราะห์ ค่าอุปกรณ์และ
เครื่ องใช้ ในการตรวจรักษาโรค ค่าห้ องผ่าตัด ค่าห้ อง ค่าอาหารผู้ป่วย และค่าบริ การในการรักษาอื่น
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ค่าใช้ จ่ายขันกลาง
้
คือ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าใช้ จ่ายห้ องปฏิบตั ิการและรังสี ค่าใช้ จ่ายห้ องทันตกรรม ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ค่าวัสดุ
สิ ้นเปลือง ค่าไฟฟ้าและน ้าประปา ค่าซักรี ด ค่าโฆษณา ค่าพาหนะและค่าใช้ จ่ายรถยนต์ ค่าโทรศัพท์และไปรษณีย์ ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์
ค่ า ซ่ อ มแซมและบ ารุ ง รั ก ษา ค่ า เบี ย้ ประกัน ภัย ค่ า รั บ รอง ค่ า ธรรมเนี ย มธนาคาร ค่ า ตรวจสอบบัญ ชี ค่ า ใช้ จ่ า ยทางด้ า นกฎหมาย
ค่าวารสารและหนังสือพิมพ์ ดอกเบี ้ยจ่ายหักด้ วยดอกเบี ้ยรับ และค่าใช้ จ่ายอื่น
แหล่ งข้ อมูล
ข้ อมูล

แหล่ งข้ อมูล

1) จานวนเตียง

กระทรวงสาธารณสุข

2) จานวนคลินิก

กระทรวงสาธารณสุข

3) รายจ่ายรวมของรัฐบาลส่วนกลาง

กรมบัญชีกลาง

4) ดัชนีราคาผู้บริ โภคหมวดการตรวจรักษาและค่ายา

สานักดัชนีราคากระทรวงพาณิชย์

15. สาขาบริการชุมชน สังคม และส่ วนบุคคลอื่น
กิจกรรมในสาขานี ้ ได้ แก่ บริ การสุขาภิบาล บริ การสังคมและชุมชน กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา เช่น บริ การด้ านการ
ผลิตและจาหน่ายภาพยนตร์ การฉายภาพยนตร์ การบริ การด้ านวิทยุและโทรทัศน์ และการบันเทิงอื่น เป็ นต้ น และกิจกรรมบริ การอื่น
มูลค่าการผลิต คือ รายรับที่ได้ จากการให้ บริ การของแต่ละประเภทกิจกรรม
ค่าใช้ จ่ายขันกลาง
้
คือ ค่าวัตถุดิบซึง่ คิดมูลค่าตามราคาผู้ซื ้อ ค่าเชื ้อเพลิง ค่าไฟฟ้ า ค่าประปา ค่าซ่อมแซม ค่าวัสดุสิ ้นเปลืองในสานักงาน
ค่าขนส่ง ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้ จ่ายอื่น
แหล่ งข้ อมูล
ข้ อมูล

แหล่ งข้ อมูล

1) จานวนสลากกินแบ่งรัฐบาล

สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

2) รายได้ จากการจาหน่ายเลขท้ าย 3 ตัว 2 ตัว

สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

3) งบกาไรขาดทุน

สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

4) งบกาไรขาดทุน

ราชตฤณมัย ราชกรี ฑา

5) งบกาไรขาดทุน

องค์การสวนสัตว์

6) งบกาไรขาดทุน

ตลท.

7) รายได้ จากยอดขายที่แจ้ งเสียภาษี มลู ค่าเพิ่ม

กรมสรรพากร

8) จานวนคนตาย

กรมการปกครอง
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16. สาขาลูกจ้ างในครัวเรือนส่ วนบุคคล
อุตสาหกรรมในสาขานี ้ ได้ แก่ บุคคลที่เข้ ามารับจ้ างทางานทุกประเภทในครัวเรื อนส่วนบุคคล เช่น คนรับใช้ หัวหน้ าผู้รับใช้ ผู้ประกอบ
อาหาร บริ กร คนซักรี ดเสื ้อผ้ า คนทาสวน คนเฝ้ าประตู คนขับรถ ผู้ดแู ลรักษาบ้ านเรื อน คนเลี ้ยงเด็กและครูสอนพิเศษ เลขานุการ เป็ นต้ น
มูลค่าเพิ่ม คือ เงินเดือนและค่าจ้ างที่จ่ายเป็ นตัวเงิน และที่ไม่ใช่ตวั เงิน เช่น อาหาร เครื่ องนุ่งห่ม การรักษาพยาบาลยามเจ็บป่ วย และ
ของใช้ สว่ นตัวอื่น เป็ นต้ น
แหล่ งข้ อมูล
ข้ อมูล

แหล่ งข้ อมูล

ผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิ จ และสัง คมของครั ว เรื อ น
(SES)

สานักงานสถิติแห่งชาติ

ผลสารวจแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร (Labor
Force Survey)

สานักงานสถิติแห่งชาติ
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การประมวลผลบัญชีรายได้ ประชาชาติด้านรายจ่ าย
การประมวลผลบัญ ชี ร ายได้ ป ระชาชาติ ด้ า นรายจ่ า ย เป็ นการค านวณหามูล ค่า การใช้ จ่ า ยเพื่ อ ซื อ้ ผลิต ภัณ ฑ์ ขัน้ สุด ท้ า ย (Final
Consumption) หรื ออุปสงค์มวลรวม (Aggregate Demand) ของระบบเศรษฐกิจ โดยรายจ่ายของหน่วยเศรษฐกิจ ได้ แก่ การอุปโภคบริ โภค
ของครัวเรื อน การอุปโภคบริ โภคของรัฐบาล การสะสมทุน และการส่งออกสุทธิ รายละเอียด ดังนี ้
1. รายจ่ ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน (Private Consumption Expenditure: C)
รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริ โภคของครัวเรื อน หมายถึง มูลค่าของสินค้ าและบริ การที่ครัวเรื อนอุปโภคบริ โภคโดยตรง ทังสิ
้ นค้ าและบริ การ
ที่ผลิตในประเทศและนาเข้ าจากต่างประเทศ ไม่รวมการใช้ จ่ายในสินทรัพย์ถาวรประเภทที่อยู่อาศัย (Dwellings) และของมีค่า (Valuables)
โดยจาแนกตามวัตถุประสงค์ของการใช้ จ่าย 12 หมวด ดังนี ้
1) อาหารและเครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้ แก่ รายจ่ายเกี่ยวกับอาหารและเครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ทกุ ชนิด
2) เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และบุหรี่ ได้ แก่ รายจ่ายเกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และยาสูบ
3) เครื่ องนุม่ ห่มและรองเท้ า ได้ แก่ รายจ่ายเกี่ยวกับเครื่ องนุ่งห่ม ค่าบริ การตัดเย็บเสื ้อผ้ าและบริ การซักรี ดเสื ้อผ้ า รองเท้ าและค่าบริ การ
ซ่อมแซม
4) ค่าเช่า ประปา ไฟฟ้ า และเชื ้อเพลิง ได้ แก่ ค่าเช่าที่อยูอ่ าศัย ค่าไฟฟ้ า ค่าน ้าประปา และเชื ้อเพลิงและแสงสว่างอื่น
5) เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องใช้ ในครั วเรื อนและบริ การซ่อมแซม ได้ แก่ รายจ่ายเกี่ยวกับเครื่ องเรื อนและเครื่ องตกแต่ง สิ่งทอสาหรับใช้ ในบ้ าน
เครื่ องใช้ ในบ้ าน เครื่ องใช้ บนโต๊ ะอาหาร ของใช้ ในครั วเรื อน เครื่ องมือและอุปกรณ์ การบารุ งรักษาครัวเรื อน รวมทังการซ่
้
อมแซมเครื่ องเรื อน
และเครื่ องมือเครื่ องใช้ ในครัวเรื อน
6) การสาธารณสุข ได้ แ ก่ ค่า ยา เวชภัณ ฑ์ และอุป กรณ์ ท างการแพทย์ รวมทัง้ ค่า บริ ก ารรั ก ษาพยาบาลคนไข้ ใ นและคนไข้ น อก
ในคลินิก โรงพยาบาลภาครัฐ และโรงพยาบาลภาคเอกชน
7) บริ การขนส่ง ได้ แก่ ค่าซื ้อยานยนต์สว่ นบุคคล ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการใช้ ยานยนต์สว่ นบุคคล และการขนส่งโดยสารสาธารณะ
8) การสือ่ สาร ได้ แก่ รายจ่ายซื ้อเครื่ องโทรศัพท์ โทรสาร และค่าบริ การไปรษณีย์ โทรเลข และโทรศัพท์
9) บันเทิงและวัฒนธรรม ได้ แก่ รายจ่ายเกี่ยวกับสินค้ าและบริ การเพื่อการบันเทิง กีฬา และนันทนาการ เช่น วิทยุและโทรทัศน์ เครื่ อง
กีฬาและเครื่ องดนตรี หนังสือและวารสาร ค่าชมภาพยนตร์ และมหรสพ บริ การถ่ายภาพ บริ การท่องเที่ยว และค่าซื ้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
เป็ นต้ น
10) การศึกษา ได้ แก่ ค่าเล่าเรี ยนของสถาบันการศึกษาเอกชนในทุกระดับชัน้ รวมถึงการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน และการศึกษาพิเศษ
11) ภัตตาคารและโรงแรม ได้ แก่ ค่าบริ การทางด้ านอาหาร เช่น ภัตตาคาร และร้ านอาหาร เป็ นต้ น และการบริ การที่พกั อาศัยชัว่ คราว
เช่น โรงแรม บ้ านพัก และเกสต์เฮาส์ เป็ นต้ น
12) สินค้ าและบริ การเบ็ดเตล็ด ได้ แก่ ของใช้ และบริ การส่วนบุคคลอื่น ทรัพย์สนิ ของบุคคล รวมทังการซ่
้
อมแซม การประกันชีวิตและการ
ประกันภัย การบริ การทางการเงิน และการบริ การอื่น
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แหล่ งข้ อมูล
ข้ อมูล

แหล่ งข้ อมูล

1) รายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกิ จ และสัง คมของ
ครัวเรื อน

สานักงานสถิติแห่งชาติ

2) รายรับของธุรกิจแจ้ งเสียภาษี มลู ค่าเพิ่ม

กรมสรรพากร

3) รายได้ จากการประกอบการของสถานประกอบการที่
เกี่ยวข้ อง

องค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ บริ ษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) เป็ นต้ น

4) ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้ าของครัวเรื อน

กฟน. และ กฟภ.

5) ปริ มาณการจาหน่ายน ้าประปา

กปน. และ กปภ.

6) ปริ ม าณจ า หน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม ที่ ไ ม่ มี แ อลกอฮอล์ แ ละ
เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ บุหรี่

กรมสรรพสามิต

7) ยอดจาหน่ายสินค้ าสาคัญ

ธปท.

8) จานวนยานยนต์จดทะเบียนใหม่ และจานวนรถขนส่ง
โดยสารสาธารณะแต่ละประเภท

กรมการขนส่งทางบก

9) ปริ มาณการใช้ น ้ามันเชื ้อเพลิงและราคาขายปลีกน ้ามัน
เชื ้อเพลิง

สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

10) ดัชนีราคาผู้บริ โภค ดัชนีราคาสินค้ าส่งออกและนาเข้ า

สานักดัชนีเศรษฐกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์

11) การคาดประมาณประชากร

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

12) จานวนนักท่องเที่ยว ค่าใช้ จ่ายของคนไทยเดินทางไป
ต่ า งประเทศ และการใช้ จ่ า ยของชาวต่ า งประเทศใน
ประเทศ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ ธปท.

13) ปริ มาณและมูลค่าการนาเข้ าและส่งออกสินค้ า

กรมศุลกากร

2. รายจ่ ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของรัฐบาล (Government Consumption Expenditure: G)
รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริ โภคของรัฐบาล หมายถึง รายจ่ายเพื่อซื ้อสินค้ าและบริ การทุกชนิดโดยรัฐบาลกลางและองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ทัง้ ในส่วนที่ มาจากงบประมาณแผ่น ดิ น และแหล่งเงิ นนอกงบประมาณ โดยคิด เฉพาะรายจ่ า ยสิน้ เปลือ งหรื อ รายจ่า ยประจ า
(Recurrent Expenditure) เท่านัน้
รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริ โภคของรัฐบาล จาแนกได้ 3 ลักษณะ ดังนี ้
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1. ตามชนิดของค่าใช้ จ่าย (By Type of Expenditure) ได้ แก่ ค่าตอบแทนแรงงาน (Compensation of Employees) ค่าใช้ จ่ายซื ้อสินค้ า
และบริ การทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ค่าใช้ จ่ายซื ้อสินค้ าและบริ การเพื่อวัตถุประสงค์ด้านพลเรื อนและทางทหาร หักด้ วย รายรับที่เกิดจาก
ครัวเรื อนและธุรกิจซื ้อสินค้ าและบริ การจากรัฐบาล
2. ตามวัตถุประสงค์ของการใช้ จ่าย (By Purpose of Expenditure) ได้ แก่
o ค่าใช้ จ่ายของรัฐสภา กระทรวง กรม และหน่วยราชการ (General Administration)
o ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับทหารและการป้องกันประเทศ (Defence)
o ค่าใช้ จ่ายเพื่อการรักษากฎหมาย ตารวจ (Justice and Police)
o ค่าใช้ จ่ายของโรงเรี ยน มหาวิทยาลัย การวิจยั ทัว่ ไป (Education and Research)
o ค่าใช้ จ่ายของโรงพยาบาล ค่าใช้ จ่ายบริ การทางการแพทย์ (Health Services)
o ค่าใช้ จ่ายเพื่อการสงเคราะห์ บาบัด (Special Welfare Services)
o ค่าซ่อมแซม บารุงรักษา ถนน คลอง และอุปกรณ์การขนส่ง (Transport and Communication Facilities)
o ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับ งานบริ การ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี (Other Services)
3. ตามอานาจการบริ หารงาน (By Type of Authority) ได้ แก่ รัฐบาลกลาง (ได้ แก่ กระทรวง กรม หน่วยราชการ และหน่วยงานนอก
งบประมาณ) และรัฐบาลท้ องถิ่น (ได้ แก่ กทม. เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริ หารส่วนจังหวัด องค์การบริ หารส่วนตาบล และสภาตาบล)
แหล่ งข้ อมูล
ข้ อมูลจาก GFMIS ในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS) กรมบัญชีกลาง สานักงบประมาณ
รวมทังหน่
้ วยงานนอกงบประมาณ ได้ แก่ กทม. เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริ หารส่วนจังหวัด องค์การบริ หารส่วนตาบล และสภาตาบล
3. การสะสมทุนถาวรเบือ้ งต้ น (Gross Fixed Capital Formation: GFCF)
การสะสมทุนถาวรเบื ้องต้ น หรื อการลงทุน (Investment) หมายถึง ค่าใช้ จ่ายเพื่อการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets) ทีม่ ีอายุการ
ใช้ งานเกินกว่า 1 ปี รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการดัดแปลง ต่อเติมและซ่อมแซมสินทรัพย์ถาวร แบ่งออกเป็ น 2 ด้ าน ได้ แก่
1) การก่อสร้ าง ครอบคลุมถึงกิจกรรมการก่อสร้ างสิง่ ก่อสร้ างใหม่ การดัดแปลงต่อเติมและซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้ างทุกประเภท เช่น อาคารที่
อยูอ่ าศัย อาคารพาณิชย์ และอาคารอุตสาหกรรม เป็ นต้ น รวมถึงการก่อสร้ างที่ไม่ใช่อาคาร และการปรับพื ้นที่เพื่อทาการก่อสร้ าง นอกจากนี ้
ยังครอบคลุมถึงการติดตังอุ
้ ปกรณ์ที่ประกอบติดกับอาคาร และเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าชนิดติดตังกั
้ บอาคาร
2) เครื่ องจักรเครื่ องมือ (Equipment) ได้ แก่
o ยานพาหนะ (Transport Equipment)
o เครื่ องจักรเครื่ องมือที่ใช้ เพื่อการผลิต (Industrial Machinery)
o เครื่ องใช้ สานักงาน (Office Equipment)
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แหล่ งข้ อมูล
1. ด้ านการก่อสร้ าง
ข้ อมูล

แหล่ งข้ อมูล

ภาคเอกชน
1) พื ้นที่อนุญาตให้ ปลูกสร้ างอาคารและสิง่ ก่อสร้ าง

สานักงานสถิติแห่งชาติ

2) ราคาของสิง่ ปลูกสร้ าง

การสารวจราคาการก่อสร้ างโดย สศช.

3) ราคาวัสดุก่อสร้ าง

สานักดัชนีการค้ า กระทรวงพาณิชย์

ภาครัฐ
1) มูลค่าการก่อสร้ างของรัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง

2) มูลค่าการก่อสร้ างของรัฐบาลกลางและองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น

กรมบัญชี กลาง สานักงบประมาณ องค์ กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น และ กทม.

2. ด้ านเครื่ องจักรเครื่ องมือ
ข้ อมูล

แหล่ งข้ อมูล

ภาคเอกชน
1) สถิติการจดทะเบียนยานพาหนะ

สานักงานสถิติแห่งชาติ

2) การผลิตเครื่ องจักรเครื่ องมือในประเทศ

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

3) การนาเข้ าและส่งออกเครื่ องจักร

กรมศุลกากร

ภาครัฐ
1) มูลค่าการลงทุนในเครื่ องจักรเครื่ องมือของรัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง

2) มูลค่าการลงทุนในเครื่ องจักรเครื่ องมือของรัฐบาลกลาง
และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น

กรมบัญชี กลาง สานักงบประมาณ องค์ กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น และ กทม.

4. ส่ วนเปลี่ยนแปลงสินค้ าคงเหลือ (Change in Inventories)
สินค้ าคงเหลือ คือ มูลค่าการผลิตสินค้ าในประเทศ รวมการนาเข้ าสุทธิ หักด้ วยมูลค่าการบริ โภคสินค้ าในประเทศ ทังนี
้ ้ สินค้ าคงเหลือ
ได้ แก่ 1) สินค้ าสาเร็ จรูป (Finished Goods) 2) สินค้ ากึ่งสาเร็ จรูป ได้ แก่ งานระหว่างทา (Work in Progress) และ 3) วัตถุดิบ (Raw Material)
ส่วนเปลี่ยนแปลงสินค้ าคงเหลือ คือ มูลค่าสินค้ าคงเหลือ ณ ปลายรอบระยะเวลาบัญชี หักด้ วยมูลค่า สินค้ าคงเหลือ ณ ต้ นรอบ
ระยะเวลาบัญชีนนั ้
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ทางด้ านผู้ผลิต ส่วนเปลีย่ นสินค้ าคงเหลือจะครอบคลุมใน 3 สาขาการผลิต คือ
1) เกษตรกรรม ได้ แก่ พืช เช่น ข้ าวโพด ข้ าวฟ่ าง ถัว่ เหลือง เมล็ดละหุง่ ปอแก้ ว ใบยาสูบ ยางพารา เป็ นต้ น และปศุสตั ว์ เช่น กระบือ
โค สุกร ไก่ และเป็ ด เป็ นต้ น
2) เหมืองแร่ ได้ แก่ น ้ามันดิบ แร่ดีบกุ ตะกัว่ ทังสเตน พลวง และฟลูออไรท์
3) อุตสาหกรรม มี 24 รายการ ได้ แก่ 1) ข้ าวสาร 2) นมข้ นหวาน 3) นมระเหยน ้า 4) น ้าตาล 5) ชากาแฟ 6) สุรา 7) เบียร์ 8) บุหรี่
9) กระสอบป่ าน 10) กระดาษพิ ม พ์ เ ขี ย น 11) กระดาษคราฟท์ 12) ไม้ อัด สลับ ชั น้ 13) แผ่ น ไม้ อั ด วี เ นี ย ร์ 14) กระเบื อ้ งยางปู พื น้
15) หลอดไฟฟ้ า 16) แผ่นเหล็กชุบสังกะสี 17) เคมีภณ
ั ฑ์18) ไม้ ขีด 19) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 20) ยางรถยนต์ 21) ปูนซิเมนต์ 22) โลหะดีบกุ
23) แบตเตอรี่ และ 24) ยานยนต์
ทางด้ านผู้บริ โภค ได้ แก่ 1) รายจ่ายของภาคครัวเรื อน 2) รายจ่ายของภาครัฐ 3) การสะสมทุน และ 4) การส่งออกและการนาเข้ า
แหล่ งข้ อมูล
1. ด้ านผู้ผลิต
ข้ อมูล

แหล่ งข้ อมูล

1) มูลค่าการผลิต

สานักบัญชีประชาชาติ

2) ปริ มาณผลผลิตเกษตรและปศุสตั ว์

สานัก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร กรมปศุสัต ว์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์การเกษตร

3) ปริ มาณผลผลิตสินค้ าอุตสาหกรรม

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
และ ธปท.

4) ดัชนีราคาสินค้ า

สานักดัชนีการค้ า กระทวงพาณิชย์

5) มูลค่าสินค้ านาเข้ า

กรมศุลกากร ธปท. และกระทวงพาณิชย์

6) มูลค่าการนาเข้ าและส่งออกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิคส์
และเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า

สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิคส์

2. ด้ านผู้บริ โภค
ข้ อมูล

แหล่ งข้ อมูล

1) รายจ่ายครัวเรื อน รายจ่ายรัฐบาล และการสะสมทุน

สานักบัญชีประชาชาติ

2) มูลค่าสินค้ าส่งออก

กรมศุลกากร ธปท. และกระทรวงพาณิชย์

3) ปริ มาณการผลิต การใช้ นาเข้ าส่งออก น ้ามันสาเร็ จรูป

สานักงานนโยบายพลังงานและกรมพัฒนาธุรกิจพลังงาน

4) ปริ มาณการผลิต ยอดขาย และส่งออก ยานยนต์

สถาบันยานยนต์
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5. การส่ งออกและการนาเข้ าสินค้ าและบริการ (Exports and Imports of Goods and Services)
การส่งออกและการนาเข้ าสินค้ าและบริ การ หมายถึง มูลค่าสินค้ าและบริ การที่เกิดจากการประกอบธุรกรรมการซื ้อขาย แลกเปลี่ยน
ระหว่างประเทศ ในรอบระยะเวลาบัญชีหนึง่ ได้ แก่
5.1 การส่งออกสินค้ าและบริ การ (Exports of Goods and Services) ได้ แก่
สินค้ าส่งออก (Exports of Goods) คือ มูลค่าการส่งออกสินค้ าของประเทศไทย ผ่านพรมแดนไปขายให้ ประเทศอื่น ที่ต้องการสินค้ านัน้
รวมถึง การซื อ้ โดยตรงในประเทศไทย โดยองค์ กรระหว่ างประเทศที่ ตัง้ อยู่ใ นประเทศไทย (Extra-territorial Organization) และรวมถึ ง
ชาวต่างชาติที่อาศัยอยูใ่ นประเทศไทย (Non-resident Persons)
บริ การรับ (Exports of Services) คือ รายรับจากการให้ บริ การขนส่ง (Transportation) เช่น ค่าระวางสินค้ า (Freight) และค่าเดินทาง
(Passenger) เป็ นต้ น รายรับจากการท่องเที่ยว (Travel) รายรับจากการให้ บริ การและรายได้ อื่นของภาคทางการ (Government Service, not
included elsewhere) และรายรั บ จากการให้ บริ การอื่ น เช่ น ค่ า สื่ อสารโทรคมนาคม (Communication Services) ค่า รั บ เหมาก่ อ สร้ าง
(Construction Services) ค่ารอยัลตี ้และเครื่ องหมายการค้ า/ลิขสิทธิ์ (Royalties and License Fees) และค่าประกันภัย (Insurance Services)
เป็ นต้ น
5.2 การนาเข้ าสินค้ าและบริ การ (Imports of Goods and Services) ได้ แก่
สินค้ านาเข้ า (Imports of Goods) คือ มูลค่าการนาเข้ าของสินค้ าและบริ การที่ซื ้อจากประเทศอื่น ผ่านพรมแดนเข้ ามาในประเทศไทย
บริ การจ่าย (Imports of Services) คือ ค่าใช้ จ่ายในการขนส่ง เช่น ค่าระวางสินค้ า และค่าเดินทาง เป็ นต้ น รายจ่ายจากการท่องเที่ยว
รายจ่ายจากการรับบริ การและค่าใช้ จา่ ยอื่นของภาคทางการ และรายจ่ายจากการรับบริ การอื่น เช่น ค่าสือ่ สารโทรคมนาคม ค่ารับเหมาก่อสร้ าง
ค่ารอยัลตี ้และเครื่ องหมายการค้ า/ลิขสิทธิ์ และค่าประกันภัย เป็ นต้ น
แหล่ งข้ อมูล
กรมศุลกากร และ ธปท.
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การประมวลผลบัญชีรายได้ ประชาชาติด้านรายได้
การประมวลผลบัญชีรายได้ ประชาชาติด้านรายได้ เป็ นการคานวณหารายได้ จากผลตอบแทนปั จจัยการผลิตแต่ละชนิดที่เกิดขึ ้นในระบบ
เศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีหนึง่ ได้ แก่
1. ค่าตอบแทนแรงงาน คือ เงินเดือน ค่าจ้ าง และค่าตอบแทนอื่น ที่นายจ้ างจ่ายให้ แก่ลกู จ้ าง
2. รายได้ จากการประกอบการเกษตร อาชีพอิ สระ และการประกอบการที่ไม่ใช่นิติบคุ คลอื่น (Income from Farms, Professions and
Other Unincorporated Enterprises Received by Households and Private Non-profit Institutions) คือ รายได้ ของผู้ประกอบการเกษตร
และอาชีพอิสระ ซึ่งไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คล รายได้ ของสถาบันไม่แสวงกาไร รวมทังก
้ าไรจากการประกอบการและค่าแรงของเจ้ าของ
กิจการ
3. รายได้ จากทรัพย์สนิ ของครัวเรื อน และสถาบันไม่แสวงกาไร (Income from Property Received by Households and Private Nonprofit Institutions) คือ ค่าเช่าที่ดิน ดอกเบี ้ย เงินปั นผล และผลประโยชน์จากกองทุนเกี่ยวกับการประกันสังคม
4. การออมของนิติบุคคล (Savings of Corporations) คือ กาไรสุทธิ จากการประกอบการของนิติบุคคลในภาคเอกชน สหกรณ์ และ
รัฐวิสาหกิจ หลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล เงินปั นผล และเงินส่วนที่รัฐวิสาหกิจต้ องนาส่งให้ รัฐ
5. ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล (Direct Taxes on Corporations) คือ ภาษี เงินได้ จากการประกอบการของธุรกิจนิติบคุ คล
6. เงินโอน (Corporate Transfer Payments) คือ เงินช่วยเหลือ เงินบริ จาค เงินให้ เปล่า และความช่วยเหลือ ที่นิติบุคคลให้ แก่รัฐบาล
และครัวเรื อน
7. รายได้ จากทรัพย์สนิ และการประกอบการของรัฐบาล (General Government Income from Property and Entrepreneurship) คือ
ผลตอบแทนที่รัฐบาลได้ รับจากทรัพย์สนิ และการประกอบการ ได้ แก่ ค่าเช่าที่ดิน ดอกเบี ้ย เงินปั นผล และเงินส่วนแบ่งกาไรที่รัฐวิสาหกิจนาส่ง
8. ดอกเบี ้ยหนี ้สาธารณะ (Interest on the Public Debt) คือ ดอกเบี ้ยจากการกู้ยืมของรัฐบาล เพื่อใช้ ในการซื ้อสินค้ าและบริ การ รวมทัง้
เพื่อการลงทุน โดยนามาหักออกจากบัญชีรายได้ ประชาชาติ
9. ดอกเบี ้ยหนี ้เพื่อการบริ โภค (Interest on Consumers’ Debt) คือ ดอกเบี ้ยที่ครัวเรื อนและสถาบันไม่แสวงกาไรจ่ายสาหรับเงิ นกู้ยืม
เพือ่ การบริ โภค โดยนามาหักออกจากบัญชีรายได้ ประชาชาติ
แหล่ งข้ อมูล
ข้ อมูล

แหล่ งข้ อมูล

1) ค่าตอบแทนแรงงาน
 การเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล ทังในงบประมาณ
้
และนอกงบประมาณ

สานักงบประมาณ

 งบการเงิน และแบบสอบถามของรัฐวิสาหกิจ

รัฐวิสาหกิจ

 รายได้ -ค่าใช้ จ่ายของสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 งบการเงินของนิติบคุ คล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า

21

TH: Special Report
Research Department

Compilation of National Income Accounts
27 พฤษภาคม 2559

ข้ อมูล

แหล่ งข้ อมูล

 งบการเงิ น และแบบสอบถามของนิ ติ บุค คล
เอกชน

นิติบคุ คลเอกชน

 รายได้ -ค่ า ใช้ จ่ า ยของธนาคารพาณิ ช ย์ แ ละ
บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และดุลการชาระเงิน

ธปท.

 รายได้ -รายจ่ายของครัวเรื อนเกษตร

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 รายงานการสารวจภาวะเศรษฐกิ จและสังคม
ของครั ว เรื อ น รายงานการสารวจภาวะการ
ทางานของประชากร การสารวจธุรกิจทางการ
ค้ าและธุรกิจบริ การ สามะโนประชากร สามะโน
เกษตร สามะโนอุต สาหกรรม สามะโนธุ ร กิ จ
และรายงานการสารวจที่เกี่ยวข้ อง

สานักงานสถิติแห่งชาติ

 แรงงานต่างด้ าว และอัตราค่าตอบแทนแรงงาน

กรมการจัดหางาน

 มูลค่าการผลิตในแต่ละสาขาการผลิต

สานักบัญชีประชาชาติ

2) รายได้ จากการประกอบการเกษตร อาชีพอิสระ และการประกอบการที่ไม่ใช่นิติบคุ คลอื่น
 รายได้ -ค่ า ใช้ จ่ า ยของครั ว เรื อ นเกษตร และ
รายงานภาวะเศรษฐกิจครัวเรื อนเกษตร

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 การส ารวจภาวะเศรษฐกิ จ และสัง คมของ
ครัวเรื อน

สานักงานสถิติแห่งชาติ

 มูลค่าการผลิตในแต่ละสาขาการผลิต

สานักบัญชีประชาชาติ

3) รายได้ จากทรัพย์สนิ ของครัวเรื อนและสถาบันไม่แสวงกาไร
 รายได้ -รายจ่ายของเกษตรกร และการใช้ ที่ดิน
เพื่อการเกษตร

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 เงินฝากและอัตราดอกเบี ้ย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 เงินฝากและอัตราดอกเบี ้ย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

 เงินรับฝาก อัตราดอกเบี ้ย และการจ่ายปั นผล
ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ละสหกรณ์ เ ครดิ ต
ยูเนียน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
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ข้ อมูล

แหล่ งข้ อมูล

 เงินฝากและอัตราดอกเบี ้ยของธนาคารพาณิชย์
และบริ ษั ทเงิ นทุน หลัก ทรั พ ย์ มูลค่า พันธบัต ร
คงค้ างและอั ต ราดอกเบี ย้ พั น ธบั ต ร และ
ดุลการชาระเงินของไทย

ธปท.

 ค่าธรรมเนียมการจานองและการขายฝาก

กรมที่ดิน

 การจ่ายปั นผลและจานวนผู้ถือหุ้นของธุรกิจที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตลท.

 การจ่ายปั นผลของกองทุนรวม

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม

 ผลประโยชน์ ต อบแทนของสมาชิ ก กองทุ น
บาเหน็จบานาญข้ าราชการ

กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ

 ผลประโยชน์ ต อบแทนของสมาชิ ก กองทุ น
สารองเลี ้ยงชีพ

ก.ล.ต.

 ผลประโยชน์ ตอบแทนสาหรั บผู้ป ระกันตนใน
กองทุนประกันสังคม

กองทุนประกันสังคม

 การประกันชีวิต

คปภ.

4) การออมของนิติบคุ คล
 งบการเงิน และแบบสอบถามของรัฐวิสาหกิจ

รัฐวิสาหกิจ

 งบการเงิ น และแบบสอบถามของธนาคาร
พาณิชย์

ธนาคารพาณิชย์

 รายได้ -ค่าใช้ จ่ายของธนาคารพาณิชย์ทงระบบ
ั้
และบริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์

ธปท.

 รายได้ -ค่าใช้ จ่ายของสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 งบการเงินบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม

ก.ล.ต.

 งบการเงิน การจ่ายปั นผล และจานวนผู้ถือหุ้น
ของธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ
งบการเงินของตลาดหลักทรัพย์

ตลท.
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ข้ อมูล

แหล่ งข้ อมูล

 ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล และภาษี เงินได้ ปิโตรเลียม

กรมสรรพากร

 ดุลการชาระเงิน และงบการเงินของ ธปท.

ธปท.

5) ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล

กรมสรรพากร

6) เงินโอน

สานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กรมส่งเสริ มปกครอง
ท้ องถิ่น กทม. และหน่วยงานเงินนอกงบประมาณ

 งบการเงิ น ของธุ ร กิ จ ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์

ตลท.

 รายได้ -ค่าใช้ จ่ายของสหกรณ์ ออมทรั พย์ และ
สหกรณ์เครดิตยูเนียน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 งบการเงิน แบบสอบถาม และข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
ของรัฐวิสาหกิจ

รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง

7) รายได้ จากทรัพย์สนิ และการประกอบการของรัฐบาล

สานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กรมส่งเสริ มปกครอง
ท้ องถิ่น กทม. และหน่วยงานเงินนอกงบประมาณ

8) ดอกเบี ้ยหนี ้สาธารณะ

ธปท. และกองทุนเงินนอกงบประมาณ

9) ดอกเบี ้ยหนี ้เพื่อการบริ โภค
 การกู้ ยื ม อั ต ราดอกเบี ย้ และข้ อมู ล ส่ ว นที่
เกี่ยวข้ อง

ธปท. ธ.ก.ส. ธอส. โรงรับจานา สถานธนานุบาล สถานธ
นานุ เ คราะห์ กรมพัฒ นาสัง คมและสวัส ดิ ก าร กอง
ทะเบี ย น สานัก งานต ารวจแห่ง ชาติ คปภ. กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และกรมที่ดิน
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แนวคิดการจัดทาบัญชีรายได้ ประชาชาติแบบปริมาณลูกโซ่ (Chain Volume Measures: CVM)
ในปั จจุบนั การจัดทาและเผยแพร่ สถิติบญ
ั ชีรายได้ ประชาชาติของไทยทังรายปี
้
และรายไตรมาส ใช้ การประมวลผลแบบปริ มาณลูกโซ่
โดยใช้ ปี 2545 เป็ นปี ฐานหรื อปี อ้ างอิง (Reference Year)
การจัดทาบัญชีบญ
ั ชีรายได้ ประชาชาติแบบ CVM เป็ นการคานวณบัญชีรายได้ ประชาชาติ ราคาคงที่ ที่นาเสนอไว้ ในคู่มือระบบบัญชี
ประชาชาติสากลหรื อ SNA 1993 และ SNA 2008 โดยแนวคิดเกิดจากการที่การจัดทาบัญชีรายได้ ประชาชาติราคาคงที่แบบปี ฐานที่มีตวั ถ่วง
น ้าหนักคงที่ (Fixed-Weighted Volume Measures) คือ การคานวณบัญชีรายได้ ประชาชาติในแต่ละปี โดยให้ ราคาสินค้ าและบริ การ เท่ากับปี
ที่เป็ นปี ฐานเพื่อใช้ ประโยชน์ในการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเชิงปริ มาณของบัญชีรายได้ ประชาชาติ ในแต่ละปี แต่ในทางปฏิบตั ิผ้ ใู ช้ มัก
เปรี ยบเทียบในปี ที่ติดกันเป็ นส่วนใหญ่ เช่น ปี 53 เทียบกับ ปี 52 ไม่ได้ เทียบย้ อนไปถึง ปี 31 ดังนัน้ จึงเกิดแนวคิดในการคานวณบัญชีรายได้
ประชาชาติราคาคงที่แบบ CVM ขึ ้น
โดยบัญชีรายได้ ประชาชาติราคาคงที่แบบ CVM คือการวัดการเปลี่ยนแปลงเชิงปริ มาณของการผลิตหรื อการใช้ จ่าย ณ ราคาคงที่ ในปี
ติดกัน แทนการวัดในราคาปี ฐานที่อยู่ห่างกัน เรี ยกว่า Direct Index (DI) เป็ นคู่ ๆ เช่น ปี 2545 โดยคานวณมูลค่าบัญชีรายได้ ประชาชาติ
ปี 2546 ในราคา ปี 2545 แล้ วเทียบกับมูลค่า ปี 2545 คานวณ ปี 2547 ในราคา ปี 2546 เทียบกับมูลค่า ปี 2546 คานวณปี 2548 ในราคา
ปี 2547 เทียบกับมูลค่าปี 2547 เป็ นต้ น แต่เนื่องจากข้ อมูล บัญชีรายได้ ประชาชาติ ต้องเผยแพร่ เป็ นอนุกรม เช่น ปี 2545-53 จึงจาเป็ นต้ อง
เชื่อมอัตราการขยายตัวในแต่ละคูใ่ ห้ เป็ นอนุกรมระยะยาวสะสมจากการเคลือ่ นไหวรายปี (Chain Linking) หรื อเชื่อมอัตราการขยายตัวแต่ละ
ปี แบบสะสมจากปี เริ่ มต้ นเป็ นลักษณะที่เรี ยกว่า Chain Index (CI) เพื่อให้ เป็ นข้ อมูลที่ตอ่ เนื่องเป็ นอนุกรม ทาให้ สามารถเปรี ยบเทียบข้ อมูลใน
แต่ละปี ที่ไม่ติดกันได้ ตลอดอนุกรม ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะทาให้ โครงสร้ างราคาสินค้ าและบริ การมีความเป็ นปั จจุบนั มากกว่าวิธีการคานวณ
แบบเดิมที่เป็ นแบบปี ฐานคงที่
อย่างไรก็ตาม การเชื่อมโยงดังกล่าวทาให้ เกิดคุณลักษณะแบบ Non-Additive หรื อผลรวมของมูลค่าส่วนย่อยไม่เท่ากับมูลค่าส่วนรวมที่
เกิดจากการทา CVM หรื อ การสร้ างมูลค่าแต่ละปี จากมูลค่าปี อ้ างอิงจาก CI ในข้ อมูลส่วนรวมโดยตรง เช่น การจัดทาบัญชีรายได้ ประชาชาติ
ด้ านการผลิต หากจัดทาในลักษณะ CVM ในระดับสาขาการผลิตใหญ่ทกุ สาขาและระดับ GDP รวม มูลค่าผลรวมจากการผลิตทุกสาขาที่เกิด
จาก Chain Linking และ มูลค่า GDP รวมที่เกิดจากการ Chain Linking โดยตรง จะไม่เท่ากัน คือ เกิดการสูญเสียคุณสมบัติของการบวกที่
เป็ นจุดเด่นของการจัดทาบัญชีรายได้ ประชาชาติ ณ ราคาปี ฐานคงที่ เนื่องจากแต่ละสาขาการผลิตจะขยายตัวตามอัตราการขยายตัวของ
แต่ละสาขาจากปี อ้ างอิงตาม CI ของแต่ละสาขาการผลิต และ GDP จะขยายตัวตามอัตราการขยายตัวของ CI ของ GDP โดยตรงไม่ได้ เกิด
จากการบวกรวมของมูลค่าแต่ละสาขาการผลิต
ดังนัน้ อาจกล่าวโดยสรุ ปได้ ว่าในทางทฤษฎี การจัดทา CVM จะให้ ทิศทางและอัตราการขยายตัวที่ถกู ต้ องกว่าแบบ Fixed-Weighted
Volume Measures แต่จะเกิดข้ อด้ อยในเรื่ องของคุณสมบัติแบบ Non-Additive ที่จะไม่เกิดขึ ้นในแบบ Fixed-Weighted Volume Measures
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ขันตอนการประมวลผลบั
้
ญชีรายได้ ประชาชาติที่แท้ จริ งรายปี แบบปริ มาณลูกโซ่ สรุปดังนี ้
ขันตอนที
้
่1

ค านวณหามูลค่า ณ ราคาปี ที่ แ ล้ ว (Value at Previous
Year Prices: PYP) โดยใช้ ปริ มาณปี นี ้ คูณด้ วย ราคาปี ที่
แล้ ว หรื อ
เมื่อ Q คือ ปริ มาณ และ P คือ ราคา

ขันตอนที
้
่2

ค านวณหามูล ค่า ในปี ที่ แ ล้ ว (Value at Previous Year:
PV) โดยใช้ ปริ มาณปี ที่แล้ วคูณด้ วยราคาปี นัน้ หรื อ มูลค่า
ณ ราคาประจาปี ในปี ที่แล้ ว

ขันตอนที
้
่3

ค านวณหาดัช นี ป ริ ม าณโดยตรง หรื อ DI หรื อ เท่ า กั บ
ขันตอนที
้
่ 1 หารด้ วย ขันตอนที
้
่ 2 หรื อ

ขันตอนที
้
่4

คานวณหาดัชนีปริ มาณลูกโซ่หรื อ CI หรื อ Chain Linking
โดยการเชื่อมโยงดัชนีปริ มาณโดยตรงในขันตอนที
้
่ 3 ในแต่
ละปี เข้ าด้ วยกัน โดยให้ ปีอ้ างอิงเท่ากับ 100 ในกรณีนี ้ให้ ปี
ที่ 1 หรื อปี แรกของอนุกรมเป็ นปี อ้ างอิง
เช่น คานวณหาดัชนีลกู โซ่ปีที่ 5 ได้ โดย

ขันตอนที
้
่5

คานวณหาปริ มาณลูกโซ่หรื อ CVM โดยมูลค่า CVM ในปี
อ้ างอิง จะเท่ากับมูลค่า ณ ราคาประจาปี ในปี อ้ างอิงนัน้
และทาการเชื่อมโยงปี อื่น ด้ วยดัชนีปริ มาณในขันตอนที
้
่4
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