ร.ง. 8

แบบแจงขอมูลการประกอบกิจการโรงงาน (รายเดือน)
ตามกฎกระทรวงวาดวยการแจงขอมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2544

สงใหสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ชื่อโรงงาน.......................................... เลขทะเบียนโรงงาน................................... เลขนิติบุคคล........................................
ประจําเดือน.......................... พ.ศ. ........... ชื่อผูกรอกขอมูล .............................................เบอรโทร .................................
สวนที่ 1 ขอมูลการประกอบกิจการ
1.1 ปริมาณสินคาสําเร็จรูป
รายการสินคาที่สํารวจ
TSIC

หนวย

ผลิตภัณฑ

สินคาคงคลัง
ณ ตนเดือน

การผลิต

สินคา
รับมา

การจําหนาย
ในประเทศ

สงออก

อื่น ๆ

สินคาคงคลัง กําลังการ
ณ สิ้นเดือน ผลิตตอเดือน

1.2 มูลคาจําหนายสินคาสําเร็จรูป
รายการสินคาที่สํารวจ
TSIC
ผลิตภัณฑ

มูลคาการจําหนาย

หนวย

ในประเทศ

สงออก

พันบาท
พันบาท
พันบาท
1.3 แรงงาน
TSIC

แรงงาน
ผลิตภัณฑ

จํานวนคนงานฝายผลิต
(คน)

จํานวนชั่วโมงทํางานโดยเฉลี่ย
(ตอวัน/ตอคน)

จํานวนวันทํางานโดยเฉลี่ย
(ตอเดือน/ตอคน)

รวม (กรณีไมสามารถแยกแรงงานได)
1.4 วัตถุดิบและสารเคมีที่ใชในการประกอบกิจการ
ชนิด

ยอดยกมา
(ตัน)

ปริมาณที่รับ/ซื้อ
(ตัน)

ปริมาณที่ใช
(ตัน)

คงเหลือ
(ตัน)

ราคาวัตถุดิบเฉลีย่ ตอ
หนวย (บาท/กิโลกรัม)

แหลงที่มา
(ระบุประเทศ)

หมายเหตุ

ผลิตได
(ตัน)

จําหนาย
(ตัน)

คงเหลือ
(ตัน)

มูลคาจําหนาย
(บาท)

แหลงที่จาํ หนายไป
(ระบุประเทศ)

หมายเหตุ

1.5 ผลพลอยได
ชนิด

ยอดยกมา
(ตัน)

1.6 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว/ตะกรันและกากของเสีย
ปริมาณสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว/
ตะกรันและกากของเสีย
ชนิด
(รหัส)

ชื่อชนิด

ยอดยกมา
(ตัน)

ปริมาณทีเ่ กิดขึ้น
(ตัน)

การกําจัด/จําหนาย

ปริมาณ

หมายเหตุ

คงเหลือ(ตัน)
วิธีการกําจัด
(รหัส)

ชื่อชนิด

จํานวน
(ตัน)

ผูบําบัดและ
กําจัด

มูลคาจําหนาย
(บาท)

ผูรับซื้อ

1.7 รายละเอียดเกี่ยวกับสาธารณูปโภคที่ใชในการประกอบกิจการ
1.7.1 รายละเอียดเกี่ยวกับไฟฟา
o ระบบไฟฟา ชวงเวลาของวัน (Time of Day Tariff : TOD Tariff)
ความตองการพลังไฟฟา : กิโลวัตต
Demand Charge : kW
On Peak
Partial Peak
Off Peak

พลังงานไฟฟา : หนวย
Energy Charge: Unit

ความตองการพลังไฟฟารีแอคตีฟ
Reactive Power: kVAR

คาไฟฟา (บาท)

o ระบบไฟฟา ชวงเวลาของการใช (Time of Use Tariff : TOU Tariff)
ความตองการพลังไฟฟา : กิโลวัตต
Demand Charge : kW
On Peak
Off Peak
Holiday

พลังงานไฟฟา : หนวย
Energy Charge: Unit
On Peak
Off Peak
Holiday

ความตองการพลังไฟฟารีแอคตีฟ
Reactive Power: kVAR

คาไฟฟา (บาท)

แนบไฟล

หมายเหตุ: ใหแนบสําเนาหนังสือแจงคาไฟฟาเดือนลาสุดในการประกอบกิจการ
1.7.2 รายละเอียดเกี่ยวกับเชื้อเพลิงและน้ํา
แกส
ชนิด

(กิโลกรัม)

ชนิดและปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช
น้ํามัน
ถานหิน
ชนิด
(ลิตร)
ชนิด
(ตัน)

อื่น ๆ
ระบุ

หนวย

ปริมาณน้ําที่ใช
(ลูกบาศกเมตร)

สวนที่ 2 ความเห็นตอภาวะธุรกิจ
2.1 ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (Purchasing Managers Index: PMI) ณ เดือน........................................
ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ

เปรียบเทียบกับเดือนที่ผานมา
เพิ่มขึ้น (%) เทาเดิม ลดลง (%)

เหตุผล

คาดการณเดือนหนา
เพิ่มขึ้น (%) เทาเดิม ลดลง (%)

1) คําสั่งซื้อใหม
2) ผลผลิต
3) การจางงาน
4) ระยะเวลาขนสงวัตถุดิบ
5) สินคาคงคลังวัตถุดิบ

2.2 ภาพรวมภาวะธุรกิจ
1) ภาวะธุรกิจเดือนนี้ ณ เดือน................................................
£ 1. ดีขึ้นมาก
£ 2. ดีขึ้นเล็กนอย
£ 3. ทรงตัว
2) ภาวะธุรกิจเดือนหนา เดือน...........................................
£ 1. ดีขึ้นมาก
£ 2. ดีขึ้นเล็กนอย
£ 3. ทรงตัว

£ 4. แยลงเล็กนอย £ 5. แยลงมาก
£ 4. แยลงเล็กนอย £ 5. แยลงมาก

