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1. บทนํา
1.1 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดําเนินการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือนตั้งแต่ปี 2500 เริ่มแรกจัดทําทุก 5 ปี แต่เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศมีการขยายตัวอย่ างรวดเร็ว และสภาพทางสั งคมมีก ารเปลี่ ยนแปลง จึ งได้
เปลี่ยนแปลงรอบการสํารวจเป็นทุก 2 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 8 กันยายน 2530
และทําการสํารวจในปี 2531 จนถึง 2547 และได้จัดทําทุกปีตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นไป
โดยมีแบบสอบถามหลักที่ใช้ในการสํารวจทุกปี คือ แบบสํารวจสมาชิกและการใช้จ่าย
ของครัวเรือน (สศส.2) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สําคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน เช่น โครงสร้างของสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะที่อยู่อาศัย ค่าใช้จ่ายของ
ครัวเรือน ตลอดจนการได้รับสวัสดิการ/ ความช่วยเหลือจากรัฐ ในขณะที่แบบสอบถาม
พิเศษ (แบบสํารวจรายได้ของครัวเรือน (สศส.3)) ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลด้านรายได้ของ
ครัวเรือน การย้ายถิ่นและการส่งเงิน รวมทั้งภาวะหนี้สินและทรัพย์สินของครัวเรือน
จะทําการสํารวจทุก ๆ 2 ปี เป็นต้น และทุก ๆ 4 ปี จะใช้แบบ สศส.2 (พิเศษ) และ
แบบจดบันทึกค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเกี่ยวกับอาหาร 7 วัน (สศส.2 อาหาร 7 วัน)
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายการใช้จ่ายสินค้าและบริการ รวมทั้งอาหาร เครื่องดื่ม
และยาสูบ แบบละเอียด
ในการสํารวจปี 2561 นี้ เป็นการจัดทําการสํารวจครั้งที่ 30 โดยทําการจัดเก็บ
ข้อมูลเฉพาะแบบการใช้จ่ายของครัวเรือน (สศส.2)
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1.2 ประโยชน์ของการสํารวจ
1) ทํ าให้ ทราบข้ อมู ลพื้ นฐานของครั วเรื อนทั้ งในด้ านเศรษฐกิ จและสั งคม เช่ น
โครงสร้างของครัวเรือน

ขนาดของครัวเรือน อายุ การศึกษา การทํางานของสมาชิก

ในครัวเรือน รายได้และค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ฯลฯ
2) เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดสภาพความเป็นอยู่ของประชากรกลุ่มต่าง ๆ
3) เพื่อใช้ในการประมาณค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล ในการทําบัญชีรายได้ประชาชาติ
4) เพื่อใช้ในการศึกษาเรื่องการกระจายรายได้ของครัวเรือนกลุ่มต่างๆ ที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมต่างกัน ทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค (ในเขตเมืองหรือชนบท)
และระดับจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ําของครัวเรือน ตลอดจนประเมินผลการพัฒนาต่าง ๆ ที่ผ่านมา
5) เพื่อใช้ในการศึกษาเรื่องภาวะความยากจนของครัวเรือน ทั้งในระดับประเทศ
ระดับภาค (ในเขตเมืองและชนบท) และระดับจังหวัด และวางแผนในการพัฒนายกระดับ
ความเป็นอยู่ของครัวเรือนให้ดีขึ้น
6) เพื่อใช้ในการกําหนดรายการสินค้าและน้ําหนักในการคํานวณดัชนีราคาผู้บริโภค
7) เพื่อใช้ในการศึกษาเรื่องภาวะความอดอยากหิวโหย
8) เพื่อใช้เป็นข้อมูลสําหรับผู้ผลิตหรือสถานประกอบการ ในการประมาณอุปสงค์
ของผู้บริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ
9) เพื่อให้ทราบข้อมูลทางด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ครัวเรือนได้รับจากรัฐ
10) เพื่อใช้ประเมินผลการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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1.3 คุ้มรวม
การสํารวจนี้มีคุ้มรวมเป็นครัวเรือนส่วนบุคคล ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งที่
อยู่ใ นเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล (ยกเว้น ครัว เรือ นทูต ผู้แ ทนต่า งประเทศ
และผู้อยู่อาศัยในประเทศไทยชั่วคราว)
รวม ครัวเรือนส่วนบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนสถาบัน เช่น หอพัก โรงพยาบาล
เป็นต้น
1.4 ระเบียบวิธีการสํารวจ
การสํารวจนี้เป็นการสํารวจด้วยวิธีตัวอย่าง (Sample Survey Method) โดยใช้
แผนสุ่มตัวอย่างแบบ Stratified Two-Stage Sampling โดยมีจังหวัดเป็นสตราตัม
(Stratum) ซึ่งมีทั้งสิ้น 77 สตราตัม และในแต่ละสตราตัม (จังหวัด) ได้แบ่งออกเป็น 2
สตราตัมย่อยตามลักษณะการปกครอง คือ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล โดยมี
เขตแจงนับ (EA) (สําหรับในเขตเทศบาล) และหมู่บ้าน (สําหรับนอกเขตเทศบาล) เป็นหน่วย
ตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง ซึ่งมีจํานวน 4,108 EA และครัวเรือนส่วนบุคคลเป็นหน่วยตัวอย่าง
ขั้นที่สอง ซึ่งมีจํานวนครัวเรือนตัวอย่างประมาณ 52,010 ครัวเรือน
1.5 ระยะเวลาการสํารวจ
เนื่องจากรายได้และรายจ่ายของครัวเรือนบางประเภทอาจเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล
เพื่อที่จะช่วยให้ได้ข้อมูลครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จึงได้จัดแบ่งครัวเรือนตัวอย่างทั่วประเทศ 52,010 ครัวเรือน เป็น 12 กลุ่มเท่าๆ กัน
ซึ่ง แต่ละกลุ่มจะมีครัวเรือนตัวอย่างกระจายอยู่ในทุกจังหวัด แล้วทําการสัมภาษณ์
ครัวเรือนตัวอย่างเดือนละกลุ่ม ติดต่อกันตลอด 12 เดือน (มกราคม - ธันวาคม 2561)
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1.6 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ทําการแบ่งครัวเรือนตัวอย่างประมาณ 52,010 ครัวเรือน
ออกเป็น 12 กลุ่มเท่าๆ กัน ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะมีครัวเรือนตัวอย่างกระจายอยู่ในทุกจังหวัด
ทั่วประเทศทั้งในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล และดําเนินการสํารวจครัวเรือนตัวอย่าง
กลุ่มละ 1 เดือน โดยการจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือน หรือสมาชิก
ของครัวเรือนที่ได้รับเลือกเป็นตัวอย่าง ซึ่งมีคาบเวลาการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล
12 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2561
1.7 แบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการสํารวจ
1) บัญชีรายชื่อครัวเรือนตัวอย่าง (สศส.1) ใช้บันทึกรายละเอียดของครัวเรือน
ที่ถูกเลือกเป็นตัวอย่าง
2) แบบสํ า รวจสมาชิ ก และการใช้ จ่ า ยของครั ว เรื อ น (สศส.2) ใช้ แ จงนั บ
ครัวเรือนตัวอย่าง เกี่ยวกับสมาชิกของครัวเรือน การได้รับสวัสดิการ/ ความช่วยเหลือจากรัฐ
ลักษณะที่อยู่อาศัย ค่าใช้จ่ายในหมวดสินค้าและบริการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหาร/
เครื่องดื่ม/ ยาสูบ
3) ซองบรรจุแบบสํารวจ (สศส.4) ใช้บรรจุแบบสํารวจ ที่บันทึกข้อมูลแล้วเป็นราย
EA พร้อมทั้งบัญชีรายชื่อครัวเรือนตัวอย่าง
1.8 แผนงานสํารวจ
ในการปฏิบตั ิงานเก็บรวบรวมข้อมูล ให้ดําเนินการดังนี้
1) เลือกครัวเรือนตัวอย่าง และจัดทําบัญชีรายชื่อครัวเรือนตัวอย่าง (สศส.1)
โดยคัดลอกรายละเอียดจากแบบนับจด (สพค. 2560 - 2561) ลงในแบบ สศส.1 (สดมภ์ 2 - 7)
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2) แจงนับครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่าง ในระหว่างเดือนสํารวจแต่ละเดือน
ด้วยแบบสํารวจสมาชิกและการใช้จ่ายของครัวเรือน (สศส.2)
3) บรรณาธิกรและลงรหัส ต้องตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในแบบสอบถามของ
งานแต่ละเดือนให้ถูกต้อง ครบถ้วนและแนบนัยที่สํานักงานสถิติจังหวัด ให้เสร็จตาม
คาบเวลาที่กําหนด
4) บันทึกข้อมูล ตรวจสอบความสอดคล้องแนบนัยด้วยเครื่อง และส่งไฟล์ข้อมูล
ให้ส่วนกลาง ต้องบันทึกข้อมูลในแบบสอบถามของงานแต่ละเดือนให้ถูกต้องครบถ้วน
รวมทั้งตรวจสอบความสอดคล้องแนบนัยด้วยเครื่องที่สํานักงานสถิติจังหวัด และส่ง
ไฟล์ข้อมูลให้ส่วนกลางตามคาบเวลาที่กําหนด
5) ส่งแบบเข้าถึงส่วนกลาง ภายในคาบเวลาที่กําหนด
1.9 คาบเวลาอ้างอิง
1) ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
หมายถึง รอบระยะเวลานับจากปี พ.ศ. ปัจจุบันและย้อนหลังไปอีก 5 ปี
เช่น ปีที่สัมภาษณ์ คือ ปี พ.ศ. 2559 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา คือ “ปี พ.ศ. 2557 - 2561”
ใช้สัมภาษณ์ข้อมูล การได้รับผลประโยชน์ (โดยไม่ต้องคืน) จากโครงการ
ช่วยเหลือของรัฐ ของสมาชิกครัวเรือนแต่ละคน คือ โครงการ “เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
สําหรับผู้สูงอายุ” โครงการ “เงินสงเคราะห์สําหรับผู้พิการ” โครงการ “อาหารกลางวัน/
อาหารเสริมฟรีสําหรับนักเรียน” โครงการ “ทุนการศึกษาจากรัฐ” และ “โครงการ
ช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐ”
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2) ในรอบ 12 เดือนที่แล้ว
หมายถึง ระยะเวลานับจากเดือนก่อนเดือนสัมภาษณ์ย้อนหลังไป 12 เดือน
เช่น เดือนที่สัมภาษณ์ คือ กุมภาพันธ์ 2561 ในรอบ 12 เดือนที่แล้ว คือ “กุมภาพันธ์ 2560 มกราคม 2561”
ใช้สัมภาษณ์ข้อมูล
- อาชีพหลักหรืองานที่ใช้เวลาทําส่วนใหญ่
- จํานวนสมาชิกที่เคยใช้อินเทอร์เน็ต
- ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น บ่ อ ยๆ แล้ ว
นํามาเฉลี่ยเป็นค่าใช้จ่ายต่อเดือนโดยการหาร 12
3) เดือนที่แล้ว
หมายถึง เดือนตามปฏิทินก่อนเดือนสัมภาษณ์ เช่น ไปสัมภาษณ์ เดือน
กุมภาพันธ์ 2561 เดือนที่แล้ว คือ “1 - 31 มกราคม 2561”
ใช้สัม ภาษณ์ข้อ มูล ค่า ใช้จ่า ยเกี่ย วกับ สิน ค้า และบริก ารที่มีก ารใช้จ่า ย
เป็นประจํา
4) สัปดาห์ที่แล้ว
หมายถึง สัป ดาห์ต ามปฏิทิน ก่อ นสัป ดาห์สัม ภาษณ์ เช่น ไปสัม ภาษณ์
สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่แล้ว คือ สัปดาห์ที่ 1 (วันจันทร์ - วันอาทิตย์)
ใช้สัมภาษณ์ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
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5) ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา
หมายถึง ปีการศึกษาที่สอดคล้องกับระดับการศึกษาที่เรียนก่อนหน้านั้น
เช่ น ไปสั ม ภาษณ์ เ ดื อ น กุ ม ภาพั น ธ์ 2559 ปั จ จุ บั น มี ส มาชิ ก เรี ย นหนั ง สื อ ระดั บ
ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 (พฤศจิกายน 2560 - มีนาคม 2561) ดังนั้น ปีการศึกษา
ที่ผ่านมา คือ ปีการศึกษาของระดับประถมศึกษาปีที่ 2 (พฤษภาคม 2559 - มีนาคม 2560)
ใช้สัมภาษณ์ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา)
1.10 รายการข้อมูลที่เก็บรวบรวม (ปี 2561)
แบบสํ ารวจสมาชิ กและการใช้ จ่ ายของครั วเรื อน(สศส.2) มี รายการข้ อมู ล
ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 สมาชิกของครัวเรือน
ตอนที่ 2 ลักษณะที่อยู่อาศัย
ตอนที่ 3 ค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการ
ก. ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคของครัวเรือน
ข. ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค
ค. ค่าใช้จ่ายในการชําระหนี้ของครัวเรือน (ทั้งที่เป็นตัวเงินและสิ่งของ)
ง. ค่าใช้จ่ายในการซื้อที่อยู่อาศัย (ด้วยเงินออมของครัวเรือน)
ตอนที่ 4 ค่าใช้จ่ายอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ (ค่าใช้จ่ายและปริมาณการบริโภค)
ก. อาหารแห้ง/สําเร็จรูป ที่เก็บไว้บริโภคได้นาน (เกิน 1 สัปดาห์)
ข. อาหารทุกชนิดที่ครัวเรือนบริโภคจริงในรอบสัปดาห์ที่แล้ว
(สศส.3) สรุปรายได้ (ในรอบ 12 เดือนที่แล้ว)
ตอนที่ 5 แหล่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ของครัวเรือน
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1.11 การบันทึกข้อมูลและการประมวลผล
โครงการ สศส. ได้นําโปรแกรม CSPro มาใช้ในการบันทึกข้อมูล และการทํา
บรรณาธิกรด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา โดยในปี 2561 นี้เป็นการ
ใช้โปรแกรม CSPro เวอร์ชั่น 6.2
1.12 คาบเวลาการปฏิบัติงาน (ปี 2561)
1) การเก็บรวบรวมข้อมูล

วันที่ 7 - 20 ของทุกเดือน

2) การบรรณาธิกรและลงรหัส

วันที่ 21 - 25 ของทุกเดือน

3) การบันทึกข้อมูล

วันที่ 26 - สิ้นเดือนของทุกเดือน

4) การส่งไฟล์ข้อมูล และแบบสอบถาม
ถึงส่วนกลาง

ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

1.13 การบรรจุซอง
นําแบบสํารวจที่บันทึกข้อมูลครบทั้ง EA แล้ว (ทั้งที่แจงนับได้และแจงนับไม่ได้)
บรรจุในซอง โดยให้เรียงตามลําดับที่ของครัวเรือนตัวอย่าง (ลําดับที่ 1,2,3,...,10,...,15
ตามลําดับ)
1.14 การส่งไฟล์ข้อมูลและไฟล์ตารางสรุปการบันทึกข้อมูล
กําหนดให้ส่งไฟล์ข้อมูล และไฟล์รายงานการบันทึกข้อมูล ทุกเดือน ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งเข้าสู่ส่วนกลางที่ E-mail: esesnso@nso.go.th
ทั้งนี้ หากมีเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการส่งไฟล์ข้อมูลและไฟล์รายงาน ให้ติดต่อ
- เจ้าหน้าที่โครงการ สศส. กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย โทร. 0 2142 1261 - 63
- เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม (คุณสุพรรณี) กลุ่มพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูล
โทร. 0 2141 7353
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2. การบันทึกแบบ สศส.2
2.1 แผนภาพการบันทึกแบบ
แผ่น ปก

เดือนที่ปฏิบัตงิ าน

ก. สถานที่ตั้งของครัวเรือน
ภาค (REG), จังหวัด (CWT), อําเภอ/เขต (AMP) , ตําบล/แขวง (TMB),
ในเขต/นอกเขตเทศบาล (AREA), เขตแจงนับที่ (EA), หมู่ที่ (VIL), ลําดับที่ EA
ตัวอย่าง (PSU_NO), ลําดับทีค่ รัวเรือน (HH_NO)

ข. สรุปผลการสัมภาษณ์ครัวเรือน
บันทึกผลการสัมภาษณ์ครัวเรือน (ENU)
- ครัวเรือนที่แจงนับได้ (ENU = 11 และ 14) ให้บันทึกระยะเวลาที่ใช้
ในการสัมภาษณ์ (ชั่วโมงและนาที) ด้วย
- ครัวเรือนที่แจงนับไม่ได้ (ENU = 12, 13, 21, 22, 23, 24) ให้ใช้
แบบ สศส.2 สําหรับครัวเรือนที่แจงนับไม่ได้ โดยไม่ต้องบันทึก
ระยะเวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์
- ครัวเรือนที่แจงนับไม่ได้ ในกรณีอื่นๆ (ENU = 24) ต้องระบุเหตุผล
ที่แจงนับไม่ได้
เมื่อทราบผลการสัมภาษณ์ครัวเรือนแล้ว ให้บันทึกระยะเวลาโดยประมาณที่
ใช้ในการสัมภาษณ์ครัวเรือน (ชั่วโมงและนาที)

- บันทึกชื่อและรหัสของพนักงานแจงนับ และพนักงานบรรณาธิกรและลงรหัส
- บันทึกชื่อและตําแหน่งของผู้ตรวจแบบสํารวจ

- 10 ตอนที่ 1 สมาชิกของครัวเรือน
HM01 - HM09

- ชื่อ, ลําดับที่, ความสัมพันธ์กับหัวหน้าครัวเรือน, เพศ, อายุ, ศาสนา, ภาษา
- การเป็นภาระของครัวเรือน (ผู้พิการ, ผูท้ ี่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง)

อายุ 15 ปีขึ้นไป
(HM04 >= 15)

ไม่ใช่ (HM04 < 15)

ใช่
HM10

อาศัยอยู่กับพ่อแม่
(HM11 = 1)

สถานภาพสมรส

ไม่ใช่
(HM11 = 2, 3, 4, 5)

HM12 - HM13
จํานวนปี/สาเหตุที่ไม่ได้อยู่กับพ่อ และ/หรือ แม่

ใช่
HM14 - HM21

- การเรียนหนังสือ
- ชั้นสูงสุดที่เรียนจบ
- ชั้นที่กาํ ลังเรียน
- ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
HM22 - HM37

- สวัสดิการรักษาพยาบาล
- โครงการช่วยเหลือของรัฐ (ไม่ต้องคืน)
- การกู้ยืมเงินกองทุนต่างๆ ของรัฐ (ต้องคืน)

ทํางานมีรายได้
เป็นของตนเอง

HM38 - HM43

ไม่ใช่

HM38

อาชีพหลัก

ใช่

- อาชีพหลัก/รอง
- สถานภาพการทํางาน
- ประเภทอุตสาหกรรม

มีสมาชิกที่ยังไม่ได้
บันทึกข้อมูล

ไม่มี
1

มี

ขั้น ตอนการบัน ทึ- ก11แบบ
สศส.2 (ต่อ)
1

2

ตอนที่ 2 ลักษณะที่อยูอ่ าศัย

ตอนที่ 3 ค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการ

HH01 - HH03

EG01 - EG111

ประเภท/ลักษณะ/สถานภาพการครอบครอง

ก. ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคของครัวเรือน
EG112 - EG120

ข. ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับอุปโภคบริโภค
เป็นเจ้าของ/เช่าซือ้
ที่อยู่อาศัย
(HH03 = 1, 2, 3, 4)

ไม่ใช่ (HH03 = 5, 6, 7)

HH04

ผู้จ่ายค่าเช่า/
ผู้ให้สวัสดิการ/
ให้อยู่ฟรี

AE00 - AE07

ค. ค่าใช้จ่ายในการชําระหนี้ของครัวเรือน
AE08 - AE09

ง. ค่าใช้จ่ายในการซื้อที่อยู่อาศัย
ใช่
HH05

ค่าเช่า/ประเมินค่าเช่าบ้าน

ตอนที่ 4 ค่าใช้จ่ายอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ

HH06 - HH08

การทําธุรกิจในทีอ่ ยู่อาศัย, จํานวนห้อง
ก. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารแห้ง/สําเร็จรูป
ที่เก็บไว้บริโภคได้นาน (เกิน 1 สัปดาห์)

HH09 - HH15

- ไฟฟ้า, เชื้อเพลิง, น้ําดื่ม, น้ําใช้
- วิ ธีกําจัดขยะ, การใช้ส้วม
HH16 - HH47

EF01 - EF17

ข. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารทุกชนิด
ที่ครัวเรือนบริโภคจริง (ในรอบสัปดาห์ที่แล้ว)

การเป็นเจ้าของยานพาหนะ/ทรัพย์สินต่างๆ

ตอน (สศส.3) สรุปรายได้ (ในรอบ 12 เดือนที่แล้ว)

HH4

จํานวนสมาชิกที่ใช้อนิ เตอร์เน็ต

2

IN01 - IN16

- รายได้ของสมาชิกในครัวเรือนที่มีรายได้
ในรอบ 12 เดือนที่แล้ว จําแนกตามแหล่งของรายได้

SHOP1 - SHOP4

ตอนที่ 5 แหล่งซือ้ สินค้าอุปโภคบริโภค
ส่วนใหญ่ของครัวเรือน
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2.2 รายการข้อคําถามและการบันทึกแบบสํารวจ ที่มีการปรับปรุงใหม่
ตอนที่ 1 สมาชิกของครัวเรือน
ข้อ 11. สถานภาพสมรส (ถามเฉพาะสมาชิกที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป)
11. สถานภาพสมรส (ถามเฉพาะสมาชิกที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป)
โสด = 1
สมรส = 2
ม่าย = 3

หย่า = 4

แยกกันอยู่ = 5

ปรับปรุงใหม่ ตัดตัวเลือก รหัส “6” เคยสมรสแต่ไม่ทราบสถานภาพ ออก
ข้อ 18. (ปัจจุบัน) มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลต่อไปนี้หรือไม่
18. (ปัจจุบัน) มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลต่อไปนี้หรือไม่
- สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
- บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)
- บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลของลูกจ้าง/ ผู้ประกันตน (บัตรประกันสังคม)
- บัตรประกันสุขภาพเอกชน
- สวัสดิการจัดโดยนายจ้าง
- อื่น ๆ (ระบุ) ……………………………....

ปรับปรุงใหม่

ไม่มี = 0
ไม่มี = 0
ไม่มี = 0
ไม่มี = 0
ไม่มี = 0
ไม่มี = 0

มี = 1
มี = 1
มี = 1
มี = 1
มี = 1
มี = 1

เพิ่มตัวเลือก - อื่น ๆ (ระบุ).................

ตัวอย่าง เช่น บัตรอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) บัตรประกันสุขภาพ
แรงงานต่างด้าว เป็นต้น
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ข้อ 19. (ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา) เคยได้รับผลประโยชน์ (ไม่ต้องคืน) จากโครงการช่วยเหลือ
ของรัฐต่อไปนี้หรือไม่
19. (ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา) เคยได้รับผลประโยชน์ (ไม่ต้องคืน) จากโครงการช่วยเหลือของรัฐต่อไปนี้หรือไม่
- เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสําหรับผู้สูงอายุ
ไม่ได้ = 0
- เงินสงเคราะห์สําหรับผู้พิการ
ไม่ได้ = 0
- อาหารกลางวัน/ อาหารเสริมฟรี (นม) สําหรับนักเรียน
ไม่ได้ = 0
- ทุนการศึกษาจากรัฐ
ไม่ได้ = 0
- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ไม่ได้ = 0
- โครงการอื่น ๆ (เช่น โครงการช่วยเหลือจากรัฐ ฯลฯ)
ไม่ได้ = 0

ปรับปรุงใหม่

ได้ = (ระบุจํานวนปีที่ได้)
ได้ = (ระบุจํานวนปีที่ได้)
ได้ = (ระบุจํานวนปีที่ได้)
ได้ = (ระบุจํานวนปีการศึกษาที่ได้)
ได้ = (ระบุจํานวนปีที่ได้)
ได้ = (ระบุจํานวนปีที่ได้)

เพิ่มตัวเลือก - บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
หรือบัตรคนจน)
แก้ไข

- โครงการอื่น ๆ (เช่น โครงการช่วยเหลือจากรัฐ ฯลฯ)
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ตอนที่ 2 ลักษณะที่อยู่อาศัย
ข้อ 15. ครัวเรือนเป็นเจ้าของสิ่งของต่างๆ ต่อไปนี้หรือไม่ (ต่อ)
15. ครัวเรือนเป็นเจ้าของสิ่งของต่าง ๆ ต่อไปนี้หรือไม่ (ต่อ)
ถ้า "เป็นเจ้าของ"
ถ้า "ไม่มีหรือมีใช้แต่ไม่เป็นเจ้าของ"
พัดลม………………………………..………………………
วิทยุ…………………………………..………………………
เครื่องเล่นวีซีดี/ ดีวีดี/ บลูเรย์…..………………...…
เครื่องปรับอากาศ……………………………...…………
เครื่องคอมพิวเตอร์ (ทั้งสิ้น)……………………..……
- เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต………………...………….
โทรศัพท์ (รวม เครื่องต่อพ่วง PCT).……………..…
โทรศัพท์มือถือ - ปุ่มกด………...........................
- สมาร์ทโฟน………………………
หลอดไฟนีออน…………………….………………….…
หลอดไฟดวงโคม…………………………....……………
หลอดตะเกียบ…………………..………………..………

ปรับปรุงใหม่
แก้ไข

ให้ระบุจํานวน
ให้บันทึก " 0 "
HH30
HH31
HH33
HH35
HH37
HH38
HH39
HH40
HH41
HH42
HH43
HH44

ตัดออก

เครื่องเล่นวีดีโอ/ วีซีดี/ ดีวีดี/ บลูเลย์ เป็น เครื่องเล่นวีซีดี/ ดีวีดี/ บลูเลย์
โทรศัพท์มือถือ

เป็น โทรศัพท์มือถือ - ปุ่มกด
- สมาร์ทโฟน

ตัด

โทรสารออก เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ใช้น้อยมาก
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ข้อ 15. ครัวเรือนเป็นเจ้าของสิ่งของต่างๆ ต่อไปนี้หรือไม่ (ต่อ)
สําหรับรายการการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่อไปนี้ ครัวเรือนเป็นเจ้าของและ
มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 หรือไม่
ถ้า "เป็นเจ้าของ"
ให้ระบุจํานวน จํานวน
ถ้า "ไม่มีหรือมีใช้แต่ไม่เป็นเจ้าของ" ให้บันทึก " 0 " ทัง้ สิ้น
เตาอบไมโครเวฟ ...............................................
กระติกต้มน้ําไฟฟ้า ...........................................
กาต้มน้ําไฟฟ้า ..................................................
เตารีดไฟฟ้า ......................................................
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า .............................................
กระทะไฟฟ้า/หม้อหุงต้มอาหารไฟฟ้า .............
โทรทัศน์ธรรมดา ...............................................
โทรทัศน์แบบแอลซีดี/แอลอีดี/พลาสม่า .........
เครื่องซักผ้าฝาบน ............................................
เครื่องซักผ้าฝาหน้า ..........................................
เครื่องทําน้ําร้อน / น้ําอุ่นในห้องน้ํา ................
หลอด LED ประเภท E27 ................................
หลอด LED ประเภท T8 ..................................
เครื่องสูบน้ําไฟฟ้า (ปั๊มน้ํา) ..............................

มีฉลาก
ประหยัดไฟ
เบอร์ 5

HH25
HH26_1
HH26_2
HH28
HH29_1
HH29_2
HH32_1
HH32_2
HH34_1
HH34_2
HH36
HH45
HH46
HH47
เพิม่

ปรับปรุงใหม่ แก้ไข เครื่องสูบน้ําไฟฟ้า เป็น เครื่องสูบน้ําไฟฟ้า (ปั๊มน้ํา)

- 17 -

ตอนที่ 3 ค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการ
หมวด “4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผ้า เสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย”
ข้อ 4.2 ชุดกีฬาโดยเฉพาะ (เช่น ชุดว่ายน้ํา ชุดเทควันโด ชุดยิมนาสติก ชุดสเก็ตน้ําแข็ง
ชุดแข่งรถ ฯลฯ)
ปรับปรุงใหม่ เพิ่ม ชุดเทควันโด
4. ค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับผ้า เสื ้ อผ้ า และเครื่องแต่งกาย
4.1 เสื้ อ กระโปรง และกางเกงทุกประเภท (รวม ผ้าที่ซื้อมาตัดเย็บเอง)
(รวม เครื่ องแบบทํางาน ชุดนักเรี ยน และชุดนอน) (ไม่ รวม ชุดกีฬา (ข้ อ4.2)) ผ้ านุ่ง โสร่ ง ผ้ าขาวม้ า ชุดชั้นใน (ข้ อ 4.3)…… EG30

4.2 ชุดกีฬาโดยเฉพาะ (เช่ น ชุดว่ ายนํา้ ชุดเทควันโด ชุดยิมนาสติก ชุดสเก็ตนํา้ แข็ง ชุดแข่ งรถ ฯลฯ) ……………… EG31
เพิ่ม

หมวด “8. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางและการสื่อสาร”
ข้อ 8.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ
ปรับปรุงใหม่ หมวกกันน็อค แก้ไขเป็น หมวกนิรภัย (หมวกกันน็อค)
8. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางและการสื่อสาร
8.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ
ยางนอกและยางใน แบตเตอรี่ …..………………………..………...……… ……………….…………………………...…… EG64
น้ํามันเครื่อง/ น้ํามันหล่อลื่นทุกชนิด ….....……....………..……………...……………….…...……………………...……… EG65
ค่ายกเครื่อง ซ่อมแซม (รวม อะไหล่และอุปกรณ์ ต่าง ๆ) .….…………… …………….…...…………………….……… EG66
ค่าเรียนขับรถ/ ใบอนุญาตขับขี่และทะเบียนรถ (รวมพาหนะอื่น) ………………….…...…………………..……….. EG67
หมวกนิรภัย (หมวกกันน็อค) ................................................................ ………………....………………...………..… EG68
ปรับแก้
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ข้อ 8.5 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสื่อสาร
- รายการย่อย “ค่าซื้อเครื่องโทรศัพท์ทุกประเภท”(รวม ค่าบริการติดตั้ง)
ปรับปรุงใหม่ แยกการบันทึกค่าใช้จ่าย - โทรศัพท์บ้าน (รวม ค่าบริการติดตั้ง)
(EG84_1)
- โทรศัพท์เคลื่อนที่ (EG84_2)
- รายการย่อย “ค่าใช้บริการและค่าโทร/ โทรศัพท์ทุกประเภท”
ปรับปรุงใหม่ แยกการบันทึกค่าใช้จ่าย - โทรศัพท์บ้าน / โทรศัพท์สาธารณะ
(EG85_1)
- โทรศัพท์เคลื่อนที่ (EG85_2)
- รายการย่อย “ค่าสมาชิกและค่าบริการใช้อินเทอร์เน็ต”
ปรับปรุงใหม่ แยกการบันทึกค่าใช้จ่าย - อินเทอร์เน็ตบ้าน (EG86_1)
- อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ (EG86_2)
12 เดือนทีแ่ ล้ว

รายการค่าใช้จ่าย

ซื้อ / จ่าย
(จํานวนเงิน)
(1)

ไม่ได้ซื้อ /

รหัส

จ่ายเบิกได้ รายการ
(มูลค่า)
(2)

8.5 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสื่อสาร
EG84
ค่าซื้อเครื่องโทรศัพท์ทุกประเภท
- โทรศัพท์บ้าน (รวม ค่าบริการติดตั้ง) ............................................... ………..…………………….…. EG84_1
- โทรศัพท์เคลื่อนที่ .................................................................................………..…………………….…. EG84_2

แยกการบันทึก
ค่าใช้จ่าย

EG85
ค่าใช้บริการและค่าโทร/ โทรศัพท์ทุกประเภท
- โทรศัพท์บ้าน/ โทรศัพท์สาธารณะ ...............................................................................................EG85_1
- โทรศัพท์เคลื่อนที่ ............................................................................................................................ EG85_2

แยกการบันทึก
ค่าใช้จ่าย

EG86
ค่าสมาชิกและค่าบริการใช้อินเทอร์เน็ต
- อินเทอร์เน็ตบ้าน ..............................................................................................................................EG86_1
- อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ ....................................................................................................................... EG86_2

แยกการบันทึก
ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (เช่น ไปรษณี ยากร ค่าส่งพัสดุ อุปกรณ์ เขียนจดหมาย ฯลฯ) .................................................. EG87
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หมวด “10. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบันเทิง การอ่าน และกิจกรรมทางศาสนา”
ข้อ 10.3 ค่าผ่านประตู ค่าเรียนและเล่นกีฬา
- รายการย่อย “ค่าเรียนและเล่นกีฬา (เช่น ว่ายน้ํา เทควันโด เทนนิส กอล์ฟ ฯลฯ)”
ปรับปรุงใหม่ เพิ่มกีฬาเทควันโด เนื่องจากเป็นกีฬาที่มีคนนิยมเรียน
10.3 ค่าผ่านประตู ค่าเรียนและเล่นกีฬา
ดูภาพยนตร์/ กีฬา/ การแสดงต่าง ๆ (เช่น ฟุตบอล การแสดงดนตรี งานเทศกาล ฯลฯ) .…...….…….....… EG104
สนามเด็กเล่นและสวนสนุก สวนสัตว์ โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ อุทยานฯ ……...…...…..…………...…. EG105
ค่าเรียนและเล่นกีฬา (เช่น ว่ายน้ํา เทควันโด เทนนิส กอล์ฟ ฯลฯ) …….…………….……..……………………. EG106
อื่น ๆ (เช่น ค่าสมาชิกสโมสร/ สมาคมต่าง ๆ ฯลฯ) ………….……………………………....……..……...……………EG107
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ตอนที่ 4 ค่าใช้จ่ายอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
ก. อาหารแห้ง/ สําเร็จรูปที่เก็บไว้บริโภคได้นาน (เกิน 1 สัปดาห์) (เฉพาะที่บริโภค
เป็นประจําสม่ําเสมอ)
ข้อ 9 เครื่องปรุงรส และเครื่องเทศ
- รายการย่อย “เครื่องปรุงรส (ซุปก้อน/ ผงสําเร็จรูป)”
ปรับปรุงใหม่ ตัด “ทุกยี่ห้อ” ออก
แหล่งที่มา/การได้รับมา

จํานวนเงิน

ซื้อ/ จ่าย ....................... 1

รายการค่าใช้จ่าย

ได้รับมาฟรี/ ส่ วนหนึง่
ของค่าจ้าง .............. 2

จํานวน

จํานวนเงิน

อาหารเหล่านีใ้ ช้บริโภค

หรือมูลค่า

หรือ

ได้นานเท่าใด ?

ที่บริโภค

มูลค่าคิดเป็นเงิน

เฉลี่ยต่อสัปดาห์

ผลิตเอง/ นําของใน
ร้านมาบริโภค ......... 3 ปริมาณ หน่วย
บาท
เดือน สัปดาห์ วัน
บาท
(1)
(3)
(5)
(2)
(4)
(6)
9. เครื่องปรุงรส และเครื่องเทศ
เกลื อ .......................................................................................................................................................................................................................................................................
น้ําปลา ....................................................................................................................................................................................................................................................................
ซีอิ๊วขาว ..................................................................... .............................................................................................................................................................................................
น้ํามันหอย/ ซอสหอยนางรม ..................................................................................................................................................................................................................................
ซอสพริก .................................................................................................................................................................................................................................................................
ซอสมะเขือเทศ .......................................................................................................................................................................................................................................................
น้ําส้มสายชู .............................................................................................................................................................................................................................................................
กะปิ ........................................................................................................................................................................................................................................................................
เครื่องปรุงรส (ซุปก้อน/ ผงสําเร็จรูป) ....................................................................................................................................................................................................................
ผงชูรส ....................................................................... .............................................................................................................................................................................................
เครื่องปรุงรสและเครื่องเทศอื่น ๆ (ระบุ) .................. .............................................................................................................................................................................................
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ตอนที่ 5 แหล่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ของครัวเรือน
แหล่งซื้อ
- รายการย่อย “อินเทอร์เน็ต/ ร้านค้าออนไลน์”
ปรับปรุงใหม่ แยก “อินเทอร์เน็ต/ ร้านค้าออนไลน์” ออกจาก
“แคตตาล๊อก/ ร้านค้า/ รถเคลื่อนที่ (รถโมบาย) ”
ร้านค้าทั่วไป/ ร้านขายของชํา ..................................................................................................................................................... = 1
ตลาดขายของสด/ แห้ง ตลาดนัด ............................................................................................................................................. = 2
ประเภทห้าง/ ซุปเปอร์มาร์เก็ต
- ร้านขายสินค้าลดราคา (เช่น เทสโก้โลตัส บิ๊กซี แมคโคร ฯลฯ) .............................................................................. = 3
- ซุปเปอร์มาร์เก็ตอื่นๆ (เช่น ท๊อปส์ แม็กซ์แวลู โฮมเฟรชมาร์ท ฯลฯ) ........................................................................ = 4
- ร้านสะดวกซื้อ (เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น วีช้อป แฟมิลี่มาร์ท 108-ช็อป ฯลฯ) .......................................................... = 5
- ห้างสรรพสินค้า (เช่น เซ็นทรัล โรบินสัน บางลําภู ตั้งฮั่วเส็ง ฯลฯ) ...................................................................... = 6
- ร้านสินค้าเฉพาะอย่างและห้างอื่นๆ (เช่น วัตสัน ซีพีเฟรชมาร์ท โฮมโปร อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ฯลฯ) ............... = 7
- ห้างดั้งเดิมที่จัดตั้งโดยผู้ประกอบการในจังหวัด ........................................................................................................... = 8
- แคตตาล๊อก/ ร้านค้า/ รถเคลื่อนที่ (รถโมบาย) ............................................................................................................ = 9
- อินเทอร์เน็ต/ ร้านค้าออนไลน์ ........................................................................................................................................ = 10
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(สศส.3) สรุปรายได้ (ในรอบ 12 เดือนที่แล้ว) (หน้า 28-29)
ในการบัน ทึก (สศส.3) สรุป รายได้ (ในรอบ 12 เดือ นที่แ ล้ว ) (แบบ สศส.2
หน้า 28 - 29) จะบันทึกรายได้รวม ของสมาชิกแต่ละคนในครัวเรือน ตามแหล่งที่มา
ของรายได้ เช่น รายได้ที่มาจากการทํางานโดยได้รับเป็นค่าจ้าง/เงินเดือน หรือ รายได้
จากการประกอบธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งรายได้ในตอนนี้จะรวมทั้งรายได้ที่เป็นตัวเงิน และ
ไม่เป็นตัวเงิน
วัตถุประสงค์ เพื่อประมาณรายได้รวม ในรอบ 12 เดือนที่แล้วของสมาชิกแต่ละคน
จากค่าจ้าง/เงินเดือน รายรับสุทธิจากการประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือวิชาชีพ
จากการประกอบธุรกิจ รายรับสุทธิจากการประกอบการเกษตร หรือจากการให้บริการ
ทางการเกษตร และรายได้จากแหล่งอื่นๆที่ไม่ใช่จากการทํางาน เพื่อใช้ในการพิจารณา
เปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายของครัวเรือนว่าแตกต่างกันเกิน 30% หรือไม่ โดยให้
ตรวจสอบตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอน
1. ให้รวม รายได้ทั้งสิ้นในแบบ สศส.2 ตอนสรุปรายได้ (สศส.3)
แล้วหา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยการหารด้วย 12
รวม (IN02 + … = IN16) ของทุกคน (หน้า 28

29)

2. ให้รวม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (สดมภ์ “ซื้อ/จ่าย” และ “ไม่ได้ซื้อ/จ่าย”) ของ เดือนที่แล้ว
และ เฉลี่ยต่อเดือน ในแบบ สศส.2 ตอนที่ 3 (ไม่รวม หมวด ค. และ ง.)
ตอนที่ 3 ; รวม (EG01 + … + EG120) (หน้า 10 17)
3. ให้รวม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (สดมภ์ “ซื้อ/จ่าย” , “ได้รับมาฟรี/เป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้าง”
และ “ผลิตเอง/นําของในร้านมาบริโภค”)
ของ ในรอบสัปดาห์ที่แล้ว ในแบบ สศส.2 ตอนที่ 4
ตอนที่ 4 ; รวม (EF01 + … + EF17) แล้วคูณด้วย 4.3 (หน้า 24 27)
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4. ให้เปรียบเทียบ รายได้ในข้อ 1. และ ค่าใช้จ่ายในข้อ 2. และข้อ 3. ข้างต้น
i) ถ้ามีความแตกต่างเกินกว่า 30%
ให้ตรวจสอบกับพนักงานสนาม และพิจารณาเรื่อง
ความครบถ้วนของข้อมูลอีกครั้ง
ii) ถ้าตรวจแล้ว พบว่า เป็นเช่นนั้นจริง
ให้หมายเหตุมาให้ทราบว่าเพราะเหตุใด
การเปรียบเทียบรายได้ และค่าใช้จ่าย
1. ถ้า ยอดรวมรายได้ > ยอดรวมค่าใช้จ่าย
รายได้ – ค่าใช้จ่าย x 100
รายได้
2. ถ้า ยอดรวมรายได้ < ยอดรวมค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย – รายได้ x 100
ค่าใช้จ่าย

=

xx.x %

=

xx.x %
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3. การบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรม CSPro
ในการบันทึกข้อมูลจากแบบสํารวจลงในโปรแกรม CSPro สําหรับ สศส.61 นี้ ได้เพิ่มขั้นตอนการ
บรรณาธิกรด้วยเครื่อง (Machine edit) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องมากที่สุด ทั้งนี้ คู่มือการใช้งาน
โปรแกรมบันทึกข้อมูล สศส.61 โดยละเอียด จะจัดทําแยกต่างหาก และจะจัดส่งให้กับผู้ปฏิบัตงิ านในภายหลัง

สรุป flow chart การบันทึกข้อมูล สศส.61 ด้วยโปรแกรม CSPro
กองบริห ารจัด เก็บข้อมูลสถิต ิ (บจ.) และ สํานักงานสถิตจิ ังหวัด (สถจ.)
เริ่มต้น

ติดตั้งโปรแกรม CSPro
ตาม version ที่กําหนด
ของโครงการ สศส.61

แต่ละเดือน

ดาวน์โหลดติดตัง้ โปรแกรมบันทึก
ข้อมูล สศส.61
ของเดือนทีป่ ฏิบัตงิ านจัดเก็บข้อมูล
(โปรแกรมพร้อมค่าcontrol ครัวเรือน)

จาก webintranet
กลุ่มพัฒนาระบบงานประมวลผล
ข้อมูล (ศท. กพป.)

บันทึกข้อมูลแต่ละครัวเรือน

ครัวเรือนทีแ่ จงนับไม่ได้ขอ้ มูล
(ENU = 12, 13, 21, 22, 23, 24)

ครัวเรือนทีแ่ จงนับได้ข้อมูล
(ENU = 11, 14)

บันทึกข้อมูลจากแบบ สศส.2
- หน้าปก และ Record 01
- สถานทีต่ ั้งของครัวเรือน (REG, CWT, AMP, TMB,
AREA, EA, VIL, PSU_NO, HH_NO)
- รหัสพนักงานแจงนับ (ID_CODE1) และ
รหัสพนักงานบรรณาธิกรและลงรหัส (ID_CODE2)
- เดือนที่ปฏิบัติงาน (A01)
- ผลการสัมภาษณ์ครัวเรือน (ENU)
- จํานวนสมาชิกของครัวเรือน (A04)
- ข้อมูลอื่นๆ ใน Record 02 - 30

บันทึกข้อมูลจากแบบ สศส.2
(สําหรับครัวเรือนที่แจงนับไม่ได้ )

- หน้าปก
- สถานทีต่ ั้งของครัวเรือน (REG, CWT, AMP, TMB,
AREA, EA, VIL, PSU_NO, HH_NO)
- รหัสพนักงานแจงนับ (ID_CODE1) และ
รหัสพนักงานบรรณาธิกรและลงรหัส (ID_CODE2)
- เดือนที่ปฏิบัติงาน (A01)
- ผลการสัมภาษณ์ครัวเรือน (ENU)
ถ้า ENU = 24 ให้บันทึกสาเหตุ ด้วย

1
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แต่ละ EA

บันทึกข้อมูลครัวเรือนตัวอย่างให้ครบทัง้ EA
EA ในเขตเทศบาล 15 ครัวเรือน
EA นอกเขตเทศบาล 10 ครัวเรือน
รวมข้อมูลแต่ละ EA
เข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบ
ความสอดคล้องแนบนัยของข้อมูล
ด้วยเครื่อง (Machine edit)

มีรายการที่ตอ้ งแก้ไข
หรือไม่

มี

ทําการแก้ไขข้อมูล

ไม่มี
- จัดเก็บไฟล์ข้อมูล
- สํารองไฟล์ขอ้ มูลส่งส่วนกลาง
- สรุปตารางการแจงนับครัวเรือนและ
ผลการแจงนับส่งส่วนกลาง

หมายเหตุ ขอให้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลแบบ verify data

ส่งไฟล์ข้อมูลและตาราง
มายังส่วนกลาง
esesnso@nso.go.th

