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1. บทนํา 
 

1.1 ความเป็นมาและวตัถุประสงค์ 

 สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดําเนินการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนต้ังแต่ปี 2500 
เริ่มแรกจัดทําทุก 5 ปี แต่เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และ
สภาพทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลง จึงได้เปลี่ยนแปลงรอบการสํารวจเป็นทุก 2 ปี หลังปี 2530 และต้ังแต่ปี 2549
เป็นต้นมา ได้จัดทําการสํารวจทุกปี โดยมีแบบสอบถามหลักที่ใช้ในการสํารวจทุกปี คือ แบบสํารวจสมาชิก
และการใช้จ่ายของครัวเรือน (สศส.2) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลที่สําคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
เช่น  โครงสร้างของสมาชิกในครัวเรือน  ลักษณะที่อยู่อาศัย  รายจ่ายของครัวเรือน ตลอดจนการได้รับ
สวัสดิการ/ ความช่วยเหลือจากรัฐ  ในขณะที่ แบบสอบถามพิเศษ อาทิเช่น แบบสํารวจรายได้ของครัวเรือน 
(สศส.3) ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลด้านรายได้ของครัวเรือน การย้ายถิ่นและการส่งเงิน รวมทั้งภาวะหน้ีสินและ
ทรัพย์สินของครัวเรือน จะทําการสํารวจทุก ๆ 2 ปี เป็นต้น และทุก ๆ 4 ปี จะใช้แบบ สศส.2 (พิเศษ) และ
แบบจดบันทึกค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเก่ียวกับอาหาร 7 วัน (สศส.2 อาหาร 7 วัน) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
เก่ียวกับรายการใช้จ่ายสินคา้และบริการ รวมทั้งอาหาร เครื่องด่ืม และยาสูบ แบบละเอียด  
 ในการสํารวจปี 2559 น้ี เป็นการจัดทําการสํารวจคร้ังที่ 28 โดยทําการจัดเก็บข้อมูลเฉพาะแบบ
การใช้จ่ายของครัวเรือน (สศส.2) 
  
1.2 ประโยชน์ของการสํารวจ  

 1) ทําให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานของครัวเรือนทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น โครงสร้างของครัวเรือน 
ขนาดของครัวเรือน อายุ การศึกษา การทํางานของสมาชิกในครัวเรือน รายได้และค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ฯลฯ 
 2) เพ่ือใช้เป็นตัวช้ีวัดสภาพความเป็นอยู่ของประชากรกลุ่มต่าง ๆ   
 3) เพ่ือใช้ในการประมาณค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล ในการทําบัญชีรายได้ประชาชาติ  
 4) เพ่ือใช้ในการศึกษาเรื่องการกระจายรายได้ของครัวเรือนกลุ่มต่างๆ ที่มฐีานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมต่างกัน ทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค (ในเขตเมอืงหรือชนบท) และระดับจังหวัด เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําของครัวเรือน ตลอดจนประเมินผลการพัฒนาต่าง ๆ 
ที่ผ่านมา 
 5) เพ่ือใช้ในการศึกษาเรื่องภาวะความยากจนของครัวเรือน ทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค (ในเขตเมือง
และชนบท) และระดับจังหวัด และวางแผนในการพัฒนายกระดับความเป็นอยู่ของครัวเรือนให้ดีขึ้น 
 6) เพ่ือใช้ในการกําหนดรายการสินค้าและนํ้าหนักในการคํานวณดัชนีราคาผู้บริโภค 
 7)  เพ่ือใช้ในการศึกษาเรื่องภาวะความอดอยากหิวโหย 
 8) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสําหรับผู้ผลิตหรือสถานประกอบการ ในการประมาณอุปสงค์ของผู้บริโภค
สินค้าและบริการต่าง ๆ  
 9) เพ่ือให้ทราบข้อมูลทางด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ครัวเรือนได้รับจากรัฐ 
 10) เพ่ือใช้ประเมินผลการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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1.3 คุ้มรวม 

 การสํารวจน้ีมีคุ้มรวมเป็นครัวเรือนส่วนบุคคล  ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ  ทั้งที่อยู่ในเขตเทศบาล
และนอกเขตเทศบาล (ยกเว้น ครัวเรือนทูต ผู้แทนต่างประเทศ และผู้อยู่อาศัยในประเทศไทยช่ัวคราว)   
 รวม ครัวเรือนส่วนบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนสถาบัน  เช่น หอพัก เป็นต้น 
   
1.4 ระเบียบวิธีการสํารวจ 

 การสํารวจน้ีเป็นการสํารวจด้วยวิธีตัวอย่าง  (Sample Survey Method) โดยใช้แผนสุ่มตัวอย่าง
แบบ Stratified Two-Stage Sampling โดยมีจังหวัดเป็นสตราตัม (Stratum) ซึ่งมีทั้งสิ้น 77 สตราตัม และ
ในแต่ละสตราตัม (จังหวัด) ได้แบ่งออกเป็น 2 สตราตัมย่อยตามลักษณะการปกครอง คือ ในเขตเทศบาล 
และนอกเขตเทศบาล  โดยมีเขตแจงนับ (EA) (สําหรับในเขตเทศบาล)  และหมู่บ้าน (สําหรับนอกเขตเทศบาล) 
เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่หน่ึง ซึ่งมีจํานวน 4,100 EA และครัวเรือนส่วนบุคคลเป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่สอง 
ซึ่งมีจํานวนครัวเรือนตัวอย่างประมาณ 52,000 ครัวเรือน 
 
1.5 ระยะเวลาการสํารวจ  

 เน่ืองจากรายได้และรายจ่ายของครัวเรือนบางประเภทอาจเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล  เพื่อที่จะ
ช่วยให้ได้ข้อมูลครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจึงได้จัดแบ่งครัวเรือนตัวอย่าง
ทั่วประเทศ  52,000  ครัวเรือน เป็น 12 กลุ่มเท่าๆ กัน ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีครัวเรือนตัวอย่างกระจายอยู่ในทุกจังหวัด 
แล้วทําการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างเดือนละกลุ่ม ติดต่อกันตลอด 12 เดือน (มกราคม - ธันวาคม 2559) 
 
1.6 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ทําการแบ่งครัวเรือนตัวอย่างประมาณ 52,000 ครัวเรือนออกเป็น 12 กลุ่ม
เท่าๆกัน ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะมีครัวเรือนตัวอย่างกระจายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศท้ังในเขตเทศบาล และ
นอกเขตเทศบาล และดําเนินการสํารวจครัวเรือนตัวอย่างกลุ่มละ 1 เดือน โดยการจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไป
สัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือน หรือสมาชิกของครัวเรือนที่ได้รับเลือกเป็นตัวอย่าง ซึ่งมีคาบเวลาการปฏิบัติงาน
เก็บรวบรวมข้อมูล 12 เดือน เริ่มต้ังแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2559  
 
1.7 แบบต่าง ๆ ท่ีใช้ในการสาํรวจ  

 1) บัญชีรายชื่อครัวเรือนตัวอย่าง (สศส.1) ใช้บันทึกรายละเอียดของครัวเรือนที่ถูกเลือกเป็น
ตัวอย่าง 
 2) แบบสํารวจสมาชิกและการใช้จ่ายของครัวเรือน (สศส.2) ใช้แจงนับครัวเรือนตัวอย่าง 
เก่ียวกับสมาชิกของครัวเรือน  การได้รับสวัสดิการ/ ความช่วยเหลือจากรัฐ  ลักษณะที่อยู่อาศัย  ค่าใช้จ่ายใน
หมวดสินค้าและบริการ  และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาหาร/ เครื่องด่ืม/ ยาสูบ  
 3) ซองบรรจุแบบสํารวจ (สศส.4)  ใช้บรรจุแบบสํารวจ ที่บันทึกข้อมูลแล้วเป็นราย EA พร้อมทั้งบัญชี
รายช่ือครัวเรือนตัวอย่าง 
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1.8 แผนงานสํารวจ  

 ในการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล  ให้ดําเนินการดังน้ี     
 1) เลือกครัวเรือนตัวอย่าง และจัดทําบัญชีรายชื่อครัวเรือนตัวอย่า (สศส.1)  โดยคัดลอกรายละเอียด
จากแบบนับจด (สพค. 2558 - 2559)  ลงในแบบ สศส.1 (สดมภ์ 2 - 7)               
 2) แจงนับครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่าง ในระหว่างเดือนสํารวจแต่ละเดือน ด้วยแบบสํารวจ
สมาชิกและการใช้จ่ายของครัวเรือน (สศส.2)  
 3) บรรณาธิกรและลงรหัส  ต้องตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในแบบสอบถามของงานแต่ละเดือน
ให้ถูกต้อง  ครบถ้วนและแนบนัยที่สํานักงานสถิติจังหวัด  ให้เสร็จตามคาบเวลาที่กําหนด   
 4) บันทึกข้อมูล  ตรวจสอบความสอดคล้องแนบนัยด้วยเคร่ือง  และส่งไฟล์ข้อมูลให้ส่วนกลาง
ต้องบันทึกข้อมูลในแบบสอบถามของงานแต่ละเดือนให้ถูกต้องครบถ้วนรวมท้ังตรวจสอบความสอดคล้องแนบนยั
ด้วยเครื่องที่สํานักงานสถิติจังหวัด  และส่งไฟล์ข้อมูลให้ส่วนกลางตามคาบเวลาที่กําหนด   
 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. 2555 - 2559”  
 ใช้สัมภาษณ์ข้อมูล การได้รับผลประโยชน์ (โดยไม่ต้องคืน) จากโครงการช่วยเหลือของรัฐ 
ของสมาชิกครัวเรือนแต่ละคน คือ โครงการ “เงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพสําหรับผู้สูงอายุ”  โครงการ 
“เงินสงเคราะห์สําหรับผู้พิการ”  โครงการ “อาหารกลางวัน/อาหารเสริมฟรีสําหรับนักเรียน”  โครงการ 
“ทุนการศึกษาจากรัฐ”  และ “โครงการอ่ืนๆ ของรัฐที่ต้ังขึ้นเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร” 
 2) ในรอบ 12 เดือนที่แล้ว 

  หมายถึง ระยะเวลานับจากเดือนก่อนเดือนสัมภาษณ์ย้อนหลังไป 12 เดือน เช่น เดือนที่
สัมภาษณ์ คือ กุมภาพันธ์ 2559   ในรอบ 12 เดือนที่แล้ว คือ “กุมภาพันธ์ 2558 - มกราคม 2559” 
 ใช้สัมภาษณ์ข้อมูล 
 - อาชีพหลักหรืองานที่ใช้เวลาทําส่วนใหญ่ 
 - จํานวนสมาชิกที่เคยใช้อินเทอร์เน็ต 
 - ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสินค้าและบริการที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ แล้วนํามาเฉล่ียเป็น
ค่าใช้จ่ายต่อเดือนโดยการหาร 12 
 3) เดือนที่แล้ว 
  หมายถึง เดือนตามปฏิทินก่อนเดือนสัมภาษณ์ เช่น ไปสมัภาษณ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2559  
เดือนที่แล้ว คอื “1 - 31 มกราคม 2559” 
  ใช้สัมภาษณ์ขอ้มูลค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสินค้าและบริการที่มีการใช้จ่ายเป็นประจํา 
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 4) สัปดาห์ที่แล้ว 

  หมายถึง สัปดาห์ตามปฏิทินก่อนสัปดาห์สัมภาษณ์ เช่น ไปสัมภาษณ์สัปดาห์ที่ 2  สัปดาห์ที่แล้ว 
คือ สัปดาห์ที่ 1 (วันจันทร์ - วันอาทิตย์) 

  ใช้สัมภาษณ์ข้อมูลค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาหาร  เครื่องด่ืม และยาสูบ 

 5) ตลอดปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

 หมายถงึ ปีการศึกษาที่สอดคล้องกับระดับการศึกษาที่เรียนก่อนหน้าน้ัน  เช่น ไปสัมภาษณ์
เดือน กุมภาพันธ์ 2559 ปัจจุบันมีสมาชิกเรียนหนังสือระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 (พฤศจิกายน 
2558 - มีนาคม 2559) ดังน้ัน ปีการศึกษาที่ผ่านมา คือ ปีการศึกษาของระดับประถมศึกษาปีที่ 2 (พฤษภาคม 
2557 - มีนาคม 2558) 

  ใช้สัมภาษณ์ขอ้มูลค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา) 
 
1.10 รายการข้อมูลท่ีเก็บรวบรวม (ปี 2559) 
 แบบสํารวจสมาชิกและการใช้จ่ายของครัวเรือน (สศส.2) มีรายการข้อมูล ดังต่อไปน้ี 
  ตอนที่ 1 สมาชิกของครัวเรือน 
  ตอนที่ 2 ลักษณะที่อยู่อาศัย 
  
  ตอนที่ 3 ค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการ 
    ก. ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคของครัวเรือน 
    ข. ค่าใช้จ่ายที่ไม่เก่ียวกับการอุปโภคบริโภค 
    ค. ค่าใช้จ่ายในการชําระหน้ีของครัวเรือน (ทั้งที่เป็นตัวเงินและสิ่งของ) 
    ง. ค่าใช้จ่ายในการซื้อที่อยู่อาศัย (ด้วยเงินออมของครัวเรือน) 

  ตอนที่ 4 ค่าใช้จ่ายอาหาร  เครื่องด่ืมและยาสูบ (ค่าใช้จ่ายและปริมาณการบริโภค) 
    ก. อาหารแห้ง/สําเร็จรูป ที่เก็บไว้บริโภคได้นาน (เกิน 1 สัปดาห์) 
    ข. อาหารทุกชนิดที่ครัวเรือนบริโภคจริงในรอบสัปดาห์ที่แล้ว 
  (สศส.3) สรุปรายได้ (ในรอบ 12 เดือนที่แล้ว) 
  ตอนที่ 5 แหล่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ของครัวเรือน 
 
1.11 การบันทึกข้อมูลและการประมวลผล 
 โครงการ สศส. ได้นําโปรแกรม CSPro มาใช้ในการบันทกึข้อมูล และการทําบรรณาธิกรด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ต้ังแต่ปี 2549 เป็นต้นมา โดยในปี 2559 น้ีเป็นการใช้โปรแกรม CSPro เวอร์ช่ัน 6.0.2 
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1.12 คาบเวลาการปฏบิัติงาน (ปี 2559) 
 1) การเก็บรวบรวมข้อมูล วันที่   7 - 20  ของทุกเดือน 

 2) การบรรณาธิกรและลงรหัส (ด้วยมือ) วันที่  21 - 25  ของทุกเดือน 

 3) การบันทึกข้อมูล  การบรรณาธิกร (ด้วยเครื่อง) 
  การส่งไฟล์ข้อมูลและไฟล์ตารางสรุปการบันทึกข้อมูล 
                ให้ส่วนกลาง  

 4) การส่งแบบสํารวจถึงส่วนกลาง     
 
1.13 การบรรจุซอง  
 นําแบบสํารวจที่บันทึกข้อมูลครบทั้ง EA แล้ว (ทั้งที่แจงนับได้และแจงนับไม่ได้) บรรจุในซอง 
โดยให้เรียงตามลําดับที่ของครัวเรือนตัวอย่าง (ลําดับที่ 1,2,3,...10,...,15 ตามลําดับ) 
 
1.14 การส่งไฟล์ข้อมูลและไฟล์ตารางสรุปการบันทึกข้อมูล 
 กําหนดให้ส่งไฟล์ข้อมูล และไฟล์รายงานการบันทึกข้อมูล ทุกเดือน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
โดยส่งเข้าสู่ส่วนกลางที่ E-mail: esesnso@nso.go.th  
 ทั้งน้ี หากมีเหตุขัดข้องเก่ียวกับการส่งไฟล์ข้อมูลและไฟล์รายงาน ให้ติดต่อ 
  - เจ้าหน้าที่โครงการ สศส. กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย โทร. 0 2142 1261 - 63  
  - เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม (คุณสุพรรณี) กลุ่มพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูล  
    โทร. 0 2141 7353 
  
 

ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
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แผน่ปก

เดือนที่ปฏิบัตงิาน

ก. สถานที่ตั้งของครัวเรอืน
       ภาค (REG), จังหวัด (CWT), อําเภอ/เขต (AMP) , ตําบล/แขวง (TMB), 
ในเขต/นอกเขตเทศบาล (AREA), เขตแจงนับที่ (EA), หมู่ที่ (VIL), ลําดบัที่ EA 
ตัวอย่าง (PSU_NO), ลําดบัทีค่รัวเรือน (HH_NO)

ข. สรุปผลการสัมภาษณ์ครัวเรือน
    บันทึกผลการสัมภาษณค์รัวเรือน (ENU)

- ครัวเรือนที่แจงนับได ้(ENU = 11 และ 14) ใหบ้ันทึกระยะเวลาที่ใช้
           ในการสัมภาษณ์ (ช่ัวโมงและนาที) ด้วย
         - ครัวเรือนที่แจงนับไมไ่ด ้(ENU = 12, 13, 21, 22, 23, 24) ให้ใช้
           แบบ สศส.2 สําหรบัครวัเรือนที่แจงนับไมไ่ด้  โดยไม่ต้องบันทึก
           ระยะเวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์
         - ครัวเรือนที่แจงนับไมไ่ด ้ในกรณีอ่ืนๆ (ENU = 24) ต้องระบเุหตุผล
           ที่แจงนับไม่ได้ 
    เมื่อทราบผลการสัมภาษณค์รัวเรือนแล้ว ใหบ้ันทึกระยะเวลาโดยประมาณที่
ใช้ในการสัมภาษณ์ครัวเรือน (ช่ัวโมงและนาที)

- บันทึกช่ือและรหัสของพนักงานแจงนับ และพนักงานบรรณาธิกรและลงรหัส
- บันทึกช่ือและตําแหน่งของผู้ตรวจแบบสํารวจ

2. การบันทึกแบบ สศส.2 

2.1 แผนภาพการบันทึกแบบ 
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ตอนที่ 1 สมาชิกของครัวเรือน

- ช่ือ, ลําดับที่, ความสัมพันธ์กับหัวหน้าครัวเรือน, เพศ, อายุ, ศาสนา, ภาษา
- การเป็นภาระของครัวเรือน (ผู้พิการ, ผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง)      

อายุ 15 ปีขึ้นไป
(HM04 >= 15)

สถานภาพสมรส

HM10 อาศัยอยู่กับพ่อแม่
(HM11 = 1)

ไม่ใช่ (HM04 < 15)

HM01 - HM09
)

ใช่

ใช่

ไม่ใช่
(HM11 = 2, 3, 4, 5)

จํานวนปี/สาเหตุที่ไม่ได้อยู่กับพ่อ และ/หรือ แม่

HM12 - HM13

 - การเรียนหนังสือ
 - ช้ันสูงสุดที่เรียนจบ
 - ช้ันที่กําลังเรียน
 - ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

HM14 - HM21

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

HM22 - HM35

ทํางานมีรายได้
เป็นของตนเอง

ใช่

ไม่ใช่
อาชีพหลัก
HM36

ไม่มี

 - อาชีพหลัก/รอง
 - สถานภาพการทํางาน
 - ประเภทอุตสาหกรรม

HM36 - HM41

มีสมาชิกที่ยังไม่ได้
บันทึกข้อมูล

1

มี
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 ก. ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคของครัวเรือน

2

EG01 - EG111

 ข. ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับอุปโภคบริโภค

EG112 - EG120

ค. ค่าใช้จ่ายในการชําระหน้ีของครัวเรือน

 ง. ค่าใช้จ่ายในการซื้อที่อยู่อาศัย

AE00 - AE07

AE08 - AE09

ตอนที่ 4 ค่าใช้จ่ายอาหาร เครื่องด่ืมและยาสูบ

 ข. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารทุกชนิด
ที่ครัวเรือนบริโภคจริง (ในรอบสัปดาห์ที่แล้ว)

 ก. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารแห้ง/สําเร็จรูป
ที่เก็บไว้บริโภคได้นาน (เกิน 1 สัปดาห์)

ตอนที่ 5 แหล่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
    ส่วนใหญ่ของครัวเรือน

EF01 - EF17

SHOP1 - SHOP4

ตอนที่ 3 ค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการ

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

- รายได้ของสมาชิกในครัวเรือนที่มีรายได้
  ในรอบ 12 เดือนที่แล้ว จําแนกตามแหล่งของรายได้

IN01 - IN16

ค่าเช่า/ประเมินค่าเช่าบ้าน

HH01 - HH03

1

การทําธุรกิจในที่อยู่อาศัย, จํานวนห้อง

- ไฟฟ้า, เช้ือเพลิง, นํ้าดื่ม, นํ้าใช้
- วิธีกําจัดขยะ, การใช้ส้วม

การเป็นเจ้าของยานพาหนะ/ทรัพย์สินต่างๆ

ประเภท/ลักษณะ/สถานภาพการครอบครอง

จํานวนสมาชิกที่ใช้อินเตอร์เน็ต

2

HH05

HH06 - HH08

HH09 - HH15

HH16 - HH44

HH45

ไม่ใช่ (HH03 = 5, 6, 7)

ใช่

เป็นเจ้าของ/เช่าซื้อ
ที่อยู่อาศัย

(HH03 = 1, 2, 3, 4)

ผู้จ่ายค่าเช่า/
ผู้ให้สวัสดิการ/

ให้อยู่ฟรี

HH04

ตอนที่ 2 ลักษณะที่อยู่อาศัย
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     ลงช่ือ................................................... (พนักงานแจงนับ) ลงช่ือ......................................................... (พนักงานบรรณาธิกรและลงรหัส)

     วันที่...........เดือน....................................พ.ศ. 2559 วันที่...........เดือน....................................พ.ศ. 2559

  ลงช่ือ...........................................................................................(ผู้ตรวจ)
  (ตําแหน่ง.....................................................................................)
  วันที่.................เดือน............................................................พ.ศ. 2559

ID_CODE1 ID_CODE2

2.2 รายการข้อคําถามและการบันทึกแบบสํารวจ ท่ีมีการปรับปรุงใหม่ 
 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การบันทึกรหัสประจําตัว “พนักงานแจงนับ” (ID_CODE1) และ “พนักงานบรรณาธิกรและลงรหัส” 
(ID_CODE2) ให้บันทึกรหัสประจําตัว 7 หลัก ประกอบด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ:  - หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานแจงนับและผู้ปฎิบัติงานบรรณาธิกรและลงรหัส 
    ในแต่ละจังหวัด ขอให้แจ้งการปรับปรุง “ช่ือ-นามสกุล” และ “รหัสประจําตัว”  
    ของพนักงานดังกล่าว มายังกลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย E-mail: esesnso@nso.go.th   
    โทรศัพท์ 0 2142 1261 - 63    โทรสาร 0 2143 8136 
  - สามารถตรวจสอบฐานข้อมลูพนักงานแจงนับและพนักงานบรรณาธิกรและลงรหัส  
    โครงการสํารวจ สศส.59 ได้ที่ Webintranet กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย 

รหัสจังหวัด 

รหัสผู้ปฏิบัติงานแจงนบั (รหัส “1”)
รหัสผู้ปฏิบัติงานบรรณาธิกรและลงรหสั (รหัส “2”)

รหัสประจําตัว 4 หลักของพนักงาน เริ่มต้ังแต่ลําดับที่ 1 
ของพนักงานแต่ละประเภท เป็นต้นไป  
(0001, 0002, 0003, ....)

หน้าปก 
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   3.  ความสัมพันธ์กับหัวหน้าครัวเรือน
         หัวหน้าครัวเรือน       =  1      บุตรที่สมรสแล้ว     =  4       พ่อ แม่ พ่อแม่ของคู่สมรส     =  7        ลูกจ้างในธุรกิจของครัวเรือน HM02

         สามี/ ภรรยา            =  2      บุตรเขย บุตรสะใภ้  =  5       ญาติอ่ืนๆ                        =  8             และคนรับใช้      =  0  

         บุตรที่ยังไม่ได้สมรส    =  3      บุตรของบุตร         =  6       ผู้อาศัย                          =  9

  ตัวอย่างการกําหนดรหัสประจําตัวพนักงาน 

 จังหวัดเชียงใหม่ มีพนักงานแจงนับซึ่งปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลโครงการ สศส. จํานวน 3 คน 
คือ นายกาน รักงาน   นายขัน ขยันสุด   และนายครบ คนซื่อ  และมีพนักงานปฏิบัติหน้าที่บรรณาธิกรและลงรหัส
โครงการ สศส. จํานวน 2 คน คือ นางงาม เลิศล้ํา  และนายเจน เชิดชู  กําหนดรหัสประจําตัวพนักงาน ดังน้ี 
   

ชื่อ - นามสกุล
พนักงานแจงนับ 

รหัสประจําตัว
พนักงานแจงนับ 

ชื่อ - นามสกุล
พนักงาน

บรรณาธิกรและลง
รหัส 

รหัสประจําตัว 
พนักงาน

บรรณาธิกรและลง
รหัส 

นายกาน  รักงาน 5010001  นางงาม  เลิศล้าํ 5020001 

นายขัน  ขยันสุด 5010002  นายเจน  เชิดชู 5020002 

นายครบ  คนซื่อ 5010003  

 
 
 
    

 
 
ข้อ 3. ความสัมพันธ์กับหัวหน้าครัวเรือน 
 

 
 
 
 
 
 ปรับปรุงใหม่ ตัวเลือกตอบ รหัส “7” พ่อ แม่ พ่อแม่ของคู่สมรส 
 หมายเหตุ :  ความสัมพันธ์กับหัวหน้าครัวเรือนที่เป็น ปู่ ย่า ตา ยาย  
 ให้บันทึกเป็นรหัส “8” ญาติอ่ืนๆ 
 
 

ตอนท่ี 1  สมาชิกของครัวเรือน 
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   ถามสมาชิกทุกคน
   21.  อาชีพหลักหรืองานที่ใช้เวลาทําส่วนใหญ่ (ในรอบ 12 เดือนที่แล้ว)
          (ให้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงาน/ อาชีพหลักที่ทํา)

 (ถ้าไม่ได้ทํางานหารายได้  ให้ระบุสาเหตใุห้ทราบด้วย  เช่น  แม่บ้าน/ทํางานบ้าน   เรียนหนังสือ(อายุ 15 ปีข้ึนไป)    เด็ก(อายุต่ํากว่า 15 ปี)
   คนชรา(อายุ 60 ปีข้ึนไป)    ป่วย/พิการจนไม่สามารถทํางานได้     กําลังหางานทํา     ไม่สมัครใจทํางาน  เป็นต้น)

   22.  สถานภาพการทํางาน (ถ้าไม่ได้ทํางานหารายได้ ให้ "ปล่อยว่าง")
     นายจ้าง ..............................................................=  01     ลูกจ้างรัฐบาล..........................  =  04 HM37

     ทําธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง........................ =  02     ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ..................  =  05
     ช่วยธุรกิจในครัวเรือน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง...... =  03     ลูกจ้างเอกชน..........................  =  06

    การรวมกลุ่ม............................  =  07

ข้อ 21. อาชีพหลักหรืองานท่ีใช้เวลาทําส่วนใหญ่ (ในรอบ 12 เดือนที่แล้ว) 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้บันทึกรายละเอียดเก่ียวกับลักษณะงานหรืออาชีพหลักหรืองานที่ใช้เวลาทําส่วนใหญ่ (ในรอบ 12 
เดือนที่แล้ว) ของสมาชิกทุกคน 
 - ถ้าเป็นผู้ที่มีการทํางาน/ มีอาชีพ (ทํางานหารายได้)  
 ให้บันทึก “รหัสอาชีพ” ตามมาตรฐานการจัดประเภทอาชีพ ISCO-08 
 - ถ้าไม่ได้ทํางานหารายได้   
 - ให้ “ระบุสาเหตุ” เช่น แม่บ้าน/ ทํางานบ้าน  เรียนหนังสือ เป็นต้น   
   - แล้วบันทึกรหัสการไม่ได้ทํางานหารายได้ตามสาเหตุที่สอดคล้องกัน ดังน้ี 
    สาเหตุ/ เหตุผลที่ไม่ได้ทํางานหารายได้   รหัส 
 แม่บ้าน/ ทํางานบ้าน 9991 
 เรียนหนังสือ(อายุ 15 ปีขึ้นไป) 9992 
  เด็ก(อายุต่ํากว่า 15 ปี)/ คนชรา(อายุ 60 ปีขึ้นไป) 9993 
 ป่วย/ พิการจนไม่สามารถทํางานได้ 9994 
 กําลังหางานทํา 9995 
 เหตุผลอ่ืนๆ (เช่น เกษียณการทํางานก่อนอายุ 60 ปี) 9996 
 ไม่สมัครใจทํางาน (ผู้ไม่ต้องการทํางาน) 9999 

 
ข้อ 22. สถานภาพการทํางาน (ถ้าไม่ได้ทํางานหารายได้ ให้ “ปล่อยว่าง”) 
 
 
 
 
 
 
 ปรับปรุงใหม่ ถ้าไม่ได้ทํางานหารายได้  ให้ “ปล่อยว่าง” 
 หมายเหตุ : ส่วนกลางจะทําการ Generate รหัสสถานภาพการทํางานของผู้ที่ไม่ได้ 
 ทํางานหารายได้ที่สอดคล้องกับรหัสอาชีพ (ผู้ที่ไม่ได้ทํางานหารายได้)  
 ที่บันทึกในข้อ 21. ในภายหลัง 
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7.2  ค่ารักษาพยาบาล (คนไข้นอก) ทันตกรรม  ตรวจสุขภาพ   และตรวจสายตาประกอบแว่น

        ค่ารักษาที่โรงพยาบาลของรัฐและ สถานีอนามัย EG52

                    - โรงพยาบาลของรัฐ ............................................................................................................... EG52_1

                    - สถานีอนามัย ......................................................................................................................... EG52_2

        ค่ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนและ คลินิกแพทย์ EG53

                    - โรงพยาบาลเอกชน ............................................................................................................... EG53_1

                    - คลินิกแพทย์ .......................................................................................................................... EG53_2

ซื้อ / จ่าย
    ไม่ได้ซื้อ / จ่าย     

เบิกได้
(จํานวนเงิน) (มูลค่า)

(1) (2)

7.3  ค่ารักษาพยาบาล (คนไข้ใน)
        ค่ารักษาที่โรงพยาบาลของรัฐและ สถานีอนามัย EG58

                    - โรงพยาบาลของรัฐ ......................................……………….………………………………..………… EG58_1

                    - สถานีอนามัย ................................................……………….………………………………..………… EG58_2

        ค่ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนและ คลินิกแพทย์ EG59

                    - โรงพยาบาลเอกชน ......................................……………….………………………………..………… EG59_1

                    - คลินิกแพทย์ .................................................……………….………………………………..………… EG59_2

        ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ (เช่น ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ ค่าเดินทาง
            ค่าใช้จ่ายของคนเฝ้าไข้ ฯลฯ) .................................………………...…...……………………………….………… EG60

12 เดือนทีแ่ล้ว

    
 
หมวด “7. ค่าเวชภัณฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาล” 
ข้อ 7.2 ค่ารักษาพยาบาล (คนไข้นอก)   ทันตกรรม  ตรวจสุขภาพ  และตรวจสายตาประกอบแว่น 
 - รายการย่อย “ค่ารักษาท่ีโรงพยาบาลของรัฐและสถานีอนามัย” 
  ปรับปรุงใหม่ แยกการบันทึกค่าใช้จ่าย  - โรงพยาบาลของรัฐ (EG52_1) 
       - สถานีอนามัย (EG52_2) 
 - รายการย่อย “ค่ารักษาท่ีโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกแพทย์” 
  ปรับปรุงใหม่ แยกการบันทึกค่าใช้จ่าย - โรงพยาบาลของเอกชน (EG53_1) 

              ‐ คลิกนิกแพทย ์(EG53_2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 7.3 ค่ารักษาพยาบาล (คนไข้ใน) 
 - รายการย่อย “ค่ารักษาท่ีโรงพยาบาลของรัฐและสถานีอนามัย” 
  ปรับปรุงใหม่ แยกการบันทึกค่าใช้จ่าย - โรงพยาบาลของรัฐ (EG58_1) 
       - สถานีอนามัย (EG58_2) 
 - รายการย่อย “ค่ารักษาท่ีโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกแพทย์” 
  ปรับปรุงใหม่ แยกการบันทึกค่าใช้จ่าย - โรงพยาบาลของเอกชน (EG59_1) 
       - คลิกนิกแพทย์ (EG59_2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แยกการบนัทึก 
ค่าใชจ่้าย 

แยกการบนัทึก 
ค่าใชจ่้าย 

แยกการบนัทึก 
ค่าใชจ่้าย 

แยกการบนัทึก 
ค่าใชจ่้าย 

ตอนท่ี 3  ค่าใช้จ่ายสินคา้และบริการ 
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8. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเดินทางและการสื่อสาร
8.1  ค่าซื้อยานพาหนะ
        (รวม ที่ซื้อก่อน 12 เดือนที่แล้วและยังผ่อนอยู่ในรอบ 12 เดือน)
        รถยนต์ส่วนบุคคล  รถตู้  รถปิคอัพ …..……………...…………………...……………….………….……………...……… EG61

        รถจักรยานยนต์  รถจักรยาน  และยานพาหนะอ่ืน ๆ ………………………………...…...……………………...…… EG62

        ค่าติดต้ังอุปกรณ์และอ่ืน ๆ สําหรับยานพาหนะ .…………………..………………………...….. ……………...……… EG63

0 8REC 0 1SUB

ซื้อ / จ่าย
ไม่ได้ซื้อ / จ่าย

เบิกได้
ซื้อ / จ่าย

  ไม่ได้ซื้อ / จ่าย 
เบิกได้

(จํานวนเงิน) (มูลค่า) (จํานวนเงิน) (มูลค่า)
(1) (2) (3) (4)

 ข.ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค

1. ภาษีเงินได้  ภาษีบํารุงท้องที่  ค่าบริการทางการเงิน 
       ค่าธรรมเนียม/ ค่าปรับทางกฎหมาย/ ทนายความ ................................... ……………….....………………….………EG112

2. ค่าสมาชิกกลุ่มอาชีพ เช่น สหภาพแรงงาน กลุ่มเกษตรกรฯ …………………….………………....… ………………….……EG113

3. เงิน/ ส่ิงของ ที่ส่งให้บุคคลนอกครัวเรือน ..............................................……….. …………...……...……………………..… EG114

4. บริจาคเงิน/ ซ้ือส่ิงของให้แก่องค์กรและมูลนิธิต่างๆ ...........................………...…………….……... …………………..… EG115
 

5. เงินทําบุญ/ เงินช่วยงานอ่ืนๆ (เช่น งานบวช/ งานแต่ง/ ของขวัญ ฯลฯ) …............ ………….……...… ………………...…… EG116

6. ค่าเบี้ยประกันภัย/ ทรัพย์สิน/ ประกันชีวิต (ไม่รวม ประเภทสะสมทรัพย)์

       เงินฌาปนกิจศพ  และเงินสมทบประกันสังคม ………................................. …………….……... …………….…...……EG117

7. ค่าซ้ือสลากกินแบ่ง/ หวยของรัฐ  เล่นม้าแข่งและการพนันอ่ืน ๆ …...........………………...……...…………………..…… EG118

8. ดอกเบี้ยจ่าย  ดอกเบี้ยแชร์ ……………………………...………………………… ……………….…... …...................…… EG119

9. อ่ืน ๆ (เช่น เงินชดเชยค่าเสียหาย  เงินตกหาย/ ถูกขโมย ค่านายหน้า
       ค่าขนย้ายบ้าน ฯลฯ) ……….....................….……………………....………………… …………..……....………………....………EG120

           รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
             (EG01 - EG120) ……………....……….. ….………...…….…...

12 เดือนท่ีแล้ว เฉล่ียต่อเดือน (บันทึกในสํานักงาน)
 รหสั  
รายการรายการค่าใช้จ่าย

1 1REC 0 1SUB

หมวด “8. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเดินทางและการสื่อสาร” 
 ปรับปรุงใหม่ ขยายกล่องบันทึกค่าใช้จ่าย EG61 และ EG62 เป็น 6 ช่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมวด “ข. ค่าใช้จ่ายที่ไม่เก่ียวกับการอุปโภคบริโภค” 
 ปรับปรุงใหม่ ขยายกล่องบันทึกค่าใช้จ่าย EG112 – EG120 เป็น 6 ช่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขยายกล่องบนัทึก
ค่าใชจ่้าย 
เป็น 6 ช่อง 

ขยายกล่องบนัทึก
ค่าใชจ่้าย เป็น 6 ช่อง 

ขยายกล่องบนัทึก
ค่าใชจ่้าย เป็น 6 ช่อง 
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แหล่งท่ีมา/การได้รับมา   จํานวนเงิน

ซื้อ/ จ่าย ....................... 1 จํานวนเงิน หรือมูลค่า

ได้รับมาฟรี/ ส่วนหน่ึง หรือ ที่บริโภค

      ของค่าจ้าง ............. 2 มูลค่าคิดเป็นเงิน เฉล่ียต่อสัปดาห์

ผลิตเอง/ นําของใน

     ร้านมาบริโภค ......... 3 ปริมาณ หน่วย บาท เดือน สัปดาห์ วัน บาท
(2) (4) (6)

1. ข้าว แป้ง และอาหารที่ทําจากแป้ง

ขนมอบ/ เค้ก และขนมที่ทําจากแป้งเป็นส่วนใหญ่ ...... ............................................ ................. ................. ............................ ................ ................ ................ ................................

ข้าวเจ้า (ข้าวสาร) ......................................................... ............................................ ................. ................. ............................ ................ ................ ................ ................................

ข้าวเหนียว (ข้าวสาร) .................................................... ........................................... ................. ................. ............................ ................ ................ ................ ................................

แป้งข้าวเจ้า ................................................................... ........................................... ................. ................. ............................ ................ ................ ................ ................................

แป้งสาลี แป้งมันสําปะหลัง และแป้งอื่นๆ ................... .......................................... ................. ................. ............................ ................ ................ ................ ................................

เส้นหมี่ .......................................................................... ............................................ ................. ................. ............................ ................ ................ ................ ................................

วุ้นเส้น .......................................................................... ........................................... ................. ................. ............................ ................ ................ ................ ................................

มักกะโรนี สปาเก็ตตี้ .................................................... ............................................ ................. ................. ............................ ................ ................ ................ ................................

สาคูและอื่นๆ (ระบุ) ..................................................... .......................................... ................. ................. ............................ ................ ................ ................ ................................

(3)

รายการค่าใช้จ่าย

(1) (5)

อาหารเหล่าน้ีใช้บริโภค

ได้นานเท่าใด ?

ตอนท่ี 4 ค่าใช้จ่ายอาหาร  เครื่องด่ืม และยาสูบ

จํานวน

ก. อาหารแหง้/ สําเร็จรปู ที่เก็บไว้บริโภคไดน้าน (เกิน 1 สัปดาห์)  (เฉพาะที่บริโภคเป็นประจําสม่ําเสมอ)

การบันทึกในแต่ละรายการ
  1) สดมภ์ (2) - (5) ; ให้บันทึก  รหัสแหล่งท่ีมา/การได้รับมา   ปริมาณ   หน่วย   จํานวนเงิน (ถ้าซื้อ/ จ่าย) หรือ มูลค่าคิดเป็นเงิน (ถ้าไม่ได้ซื้อ/ จ่าย เบิกได้ หรือผลติเอง)
                            และระยะเวลาที่ใช้บริโภค ของอาหารแห้ง/ สําเร็จรูปที่เก็บไว้บริโภคได้นาน (เกนิ 1 สัปดาห์)  ที่ครัวเรือนได้รับมาคร้ังสุดท้าย
                            จําแนกตาม  รหัสแหล่งที่มา/การได้รับมา  ดังนี้  

                                    ซื้อ/จ่าย............ =  1       ได้รับมาฟรี/ เป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้าง.............  =  2        ผลิตเอง/ นําของในร้านมาบริโภค..............  =  3

  2) สดมภ์ (6)        ; ให้คํานวณ จํานวนเงิน/ มูลค่าท่ีบริโภคเฉลี่ยต่อสัปดาห์ จากสดมภ์ (4) - (5)   (ดูสูตรการคํานวณในหน้า 23)

 
    
ก. อาหารแห้ง/ สําเร็จรูปที่เก็บไว้บริโภคได้นาน (เกิน 1 สัปดาห์)  (เฉพาะที่บริโภคเป็นประจําสมํ่าเสมอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ปรับปุรงใหม่ บันทึกรายละเอียดแยกตามรหัสแหล่งที่มา/การได้รับมา ดังน้ี 
 ซ้ือ/ จ่าย รหัส “1”  
 ได้รับมาฟรี/ เป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้าง รหัส “2” 
 ผลิตเอง/ นําของในร้านมาบริโภค รหัส “3” 
 

ตอนท่ี 4  ค่าใช้จ่ายอาหาร  เครื่องดืม่ และยาสูบ 
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แหล่งที่มา/การได้รับมา   จํานวนเงิน

 ซื้อ/ จ่าย ....................... 1 จํานวนเงิน หรือมูลค่า

 ได้รับมาฟรี/ ส่วนหน่ึง หรือ ที่บริโภค

      ของค่าจ้าง ............. 2 มูลค่าคิดเป็นเงิน เฉล่ียต่อสัปดาห์

 ผลิตเอง/ นําของใน

     ร้านมาบริโภค ......... 3 ปริมาณ หน่วย บาท เดือน สัปดาห์ วัน บาท
(2) (4) (6)

1. ข้าว แป้ง และอาหารที่ทําจากแป้ง

ขนมอบ/ เค้ก และขนมที่ทําจากแป้งเป็นส่วนใหญ่ ...... .............................................. ................. ................. ............................ ................ ................ ................ ................................

ข้าวเจ้า (ข้าวสาร) ......................................................... .............................................. ................. ................. ............................ ................ ................ ................ ................................

ข้าวเหนียว (ข้าวสาร) .................................................... ........................................... ................. ................. ............................ ................ ................ ................ ................................
แป้งข้าวเจ้า ................................................................... ........................................... ................. ................. ............................ ................ ................ ................ ................................

แป้งสาลี แป้งมันสําปะหลัง และแป้งอื่นๆ ................... .......................................... ................. ................. ............................ ................ ................ ................ ................................

เส้นหมี่ .......................................................................... ............................................. ................. ................. ............................ ................ ................ ................ ................................

วุ้นเส้น .......................................................................... ........................................... ................. ................. ............................ ................ ................ ................ ................................

มักกะโรนี สปาเก็ตตี้ .................................................... ............................................. ................. ................. ............................ ................ ................ ................ ................................

สาคูและอื่นๆ (ระบุ) ..................................................... .......................................... ................. ................. ............................ ................ ................ ................ ................................

2. เนื้อสัตว์ และสัตว์ปีกทุกชนิด (แปรรูป)
หมู/ เน้ือเค็มหรือตากแห้ง ........................................... ....................................... ................. ................. ............................ ................ ................ ................ ................................

หมูหยอง …………........................................................... ........................................ ................. ................. ............................ ................ ................ ................ ................................

กุนเชียง ......................................................................... ........................................... ................. ................. ............................ ................ ................ ................ ................................

เน้ือกระป๋อง/ เน้ือสัตว์ (แปรรูป) อื่นๆ (ระบุ) .............. ........................................... ................. ................. ............................ ................ ................ ................ ................................

ตอนท่ี 4 ค่าใช้จ่ายอาหาร  เครื่องด่ืม และยาสูบ

จํานวน

(3)

รายการค่าใช้จ่าย

(1) (5)

อาหารเหล่าน้ีใช้บริโภค

ได้นานเท่าใด ?

ก. อาหารแหง้/ สําเร็จรปู ที่เก็บไว้บรโิภคไดน้าน (เกิน 1 สัปดาห์)  (เฉพาะที่บริโภคเป็นประจําสม่ําเสมอ)

การบันทึกในแตล่ะรายการ
  1) สดมภ์ (2) - (5) ; ให้บันทึก  รหัสแหล่งที่มา/การได้รับมา   ปริมาณ   หน่วย   จํานวนเงิน (ถ้าซื้อ/ จ่าย) หรือ มูลค่าคิดเป็นเงิน (ถ้าไม่ได้ซื้อ/ จ่าย เบิกได้ หรือผลติเอง)
                            และระยะเวลาที่ใช้บริโภค ของอาหารแห้ง/ สําเร็จรูปที่เก็บไว้บริโภคได้นาน (เกนิ 1 สัปดาห์)  ที่ครัวเรือนได้รับมาคร้ังสุดท้าย
                            จําแนกตาม  รหัสแหล่งที่มา/การได้รับมา  ดังนี้  

                                    ซื้อ/จ่าย............ =  1       ได้รับมาฟรี/ เป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้าง.............  =  2        ผลิตเอง/ นําของในร้านมาบริโภค..............  =  3

  2) สดมภ์ (6)        ; ให้คํานวณ จํานวนเงิน/ มูลค่าที่บริโภคเฉล่ียต่อสัปดาห์ จากสดมภ์ (4) - (5)   (ดูสูตรการคํานวณในหน้า 23)

1 1 ถัง 675 1 675
1 x 4.3

157=

2 2 ก.ก. 80 2

3 2 ถุง 70 14

1 500 กรัม 40 12

2 1 ห่อ 45 3

2 3 ก.ก. 450 1

1 1 ก.ก. 200 3

80
2 40=

70 x 7
14 35=

40 x 7
12 23=
45
3 15=

450
1 x 4.3 105=

200
3 67=

ตัวอย่างการบันทึกหมวด ก. อาหารแห้ง/สําเร็จรูป ที่เก็บไว้บริโภคได้นาน (เกิน 1 สัปดาห์)  (เฉพาะที่
บริโภคเป็นประจําสมํ่าเสมอ) 
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การบริโภคในรอบสัปดาห์ท่ีแล้ว
จํานวนเงิน/ มูลค่า (บาท)

รหัส จําแนกตามแหล่งท่ีมา/การได้รับมา
รายการ ได้รับมาฟรี/ ผลิตเอง/

เป็นส่วนหนึ่ง นําของในร้าน
ของค่าจ้าง มาบริโภค

(1) (2) (3)

1. ข้าว แป้ง และอาหารท่ีทําจากแป้ง EF01

   เส้นก๋วยเต๋ียว บะหม่ี ขนมจีน ขนมปัง/ เค้ก ขนมที่ทําจากแป้ง .....................  .......................... .......................... ..........................

* ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวโอ๊ต แป้งข้าวเจ้า แป้งสาลี แป้งมันสําปะหลัง

     และแป้งอื่นๆ ..................................................................................  .......................... .......................... ..........................

* เส้นหม่ี วุ้นเส้น เต้าหู้ มักกะโรนี/ สปาเก็ตตี้ สาคู ฯลฯ .................................  .......................... .......................... ..........................

ตอนท่ี 4  ค่าใช้จ่ายอาหาร  เครื่องด่ืม  และยาสูบ

ซื้อ/ จ่าย

รายการค่าใช้จ่าย

ข. อาหารทกุชนดิทีค่รัวเรือนบริโภคจริงในรอบสัปดาหท์ี่แล้ว

1 2REC 0 1SUB

ให้บันทึก "จํานวนเงิน" (ถ้าซื้อ/ จ่าย) หรือ "มูลค่า" (ถ้าไม่ได้ซื้อ/ จ่าย   เบิกได้ หรือผลิตเอง) ของค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ ในรอบสัปดาห์ท่ีแล้ว
จําแนกตาม แหล่งท่ีมา/การได้รับมา (สดมภ์ 1 - 3)   ดังนี้
           สดมภ์ (1)  ซ้ือ/ จ่าย        สดมภ์ (2)  ได้รับมาฟรี/ เป็นส่วนหน่ึงของค่าจ้าง        สดมภ์ (3)  ผลิตเอง/ นําของในร้านมาบริโภค 

 *อาหารที่ซื้อหรือได้รับมา "เป็นจํานวนมาก" และใช้บริโภคเกิน 1 สัปดาห์ให้ประมาณมูลค่าท่ีบริโภคจริงต่อสัปดาห์ เท่านั้น
     (ไม่รวม อาหารท่ีจัดเลี้ยงในโอกาสพิเศษ เช่น งานวันเกิด งานบวช ฯลฯ ซึ่งต้องบันทึกในตอนที่ 3 ข้อ 11)

ข. อาหารทุกชนิดที่ครัวเรือนบริโภคจริงในรอบสัปดาห์ที่แล้ว 
 ปรับปรุงใหม่  
 1) บันทึกค่าใช้จ่ายใน EF01 - EF17 แยกตามรหัสแหล่งที่มา/การได้รับมา ดังน้ี 
 ซ้ือ/ จ่าย สดมภ์ (1) 
 ได้รับมาฟรี/ เป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้าง สดมภ์ (2) 
 ผลิตเอง/ นําของในร้านมาบริโภค สดมภ์ (3) 
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การบริโภคในรอบสัปดาห์ที่แล้ว
จํานวนเงิน/ มูลค่า (บาท)

รหัส จําแนกตามแหล่งที่มา/การได้รับมา
รายการ ได้รับมาฟรี/ ผลิตเอง/

เป็นส่วนหนึ่ง นําของในร้าน
ของค่าจ้าง มาบริโภค

(1) (2) (3)

4. อาหารประเภทนม เนย เนยแข็งและไข่ EF04

    นมสด นมถั่วเหลือง และเคร่ืองดื่มที่ทําจากนม

     (เช่น นมเปร้ียว โยเกิร์ต ยาคูลท์ ฯลฯ) ไข่ (สด/ แปรรูป) ......................  .......................... .......................... .........................

* นมข้นหวาน นมผง ครีมเทียม เนยแข็ง เนยเทียม ฯลฯ ..................................  .......................... .......................... .........................

   นมของเด็กนักเรียน (ท่ีได้รับการอุดหนุนฟรีจากรัฐ) ...................................... EF04_1

รายการค่าใช้จ่าย

ซื้อ/ จ่าย

 2) แยกรายการค่าใช้จ่าย 
 - ภายใต้ ข้อ 4. อาหารประเภทนม เนย เนยแข็งและไข่  แยกรายการย่อย 
 “นมของเด็กนักเรียน (ที่ได้รับการอุดหนุนฟรีจากรัฐ)”  รหัสรายการ EF04_1 
 หมายเหตุ: - นมของเด็กนักเรียนภายใต้การอุดหนุนฟรีจากรัฐ เป็นการได้รับมาฟรี  
 ให้ประเมินมูลค่าบันทึกในกล่องรายการ EF04_1   
 - รายการ EF04 สดมภ์ (2) ได้รับมาฟรี/ เป็นส่วนหน่ึงของค่าจ้าง   
 ให้รวมมูลค่าที่บันทึกใน EF04_1 ด้วย 
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การบริโภคในรอบสัปดาห์ที่แล้ว
จํานวนเงิน/ มูลค่า (บาท)

รหัส จําแนกตามแหล่งที่มา/การได้รับมา
รายการ ได้รับมาฟรี/ ผลิตเอง/

เป็นส่วนหนึ่ง นําของในร้าน
ของค่าจ้าง มาบริโภค

(1) (2) (3)

12. อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ (บริโภคนอกบ้าน) EF13

(ค่าอาหารเช้า/ กลางวัน/ เย็น อาหารรับประทานที่ทํางาน อาหารว่างอ่ืนๆ

 และค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน/ นักศึกษาที่ไปเรียนหนังสือ)

 - เช้า .......................................................................................................... EF13_1

 - กลางวัน ................................................................................................... EF13_2

 - เย็น .......................................................................................................... EF13_3

รายการค่าใช้จ่าย

ซื้อ/ จ่าย

  - ภายใต้ ข้อ 12. อาหารและเครื่องด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (บริโภคนอกบ้าน)  แยกรายการย่อย 
 - เช้า รหัสรายการ EF13_1 
 - กลางวัน รหัสรายการ EF13_2 
 - เย็น รหัสรายการ EF13_3 
 หมายเหตุ: - อาหารว่างหรืออาหารท่ีบริโภคระหว่างม้ือ ให้นําไปรวมกับมื้ออาหาร 
 ที่ใกล้เคียง กล่าวคือ 
 - อาหารว่างบริโภคก่อน 11.00 น. ให้รวมอยู่ในมื้อเช้า 
 - อาหารว่างบริโภคในช่วง 13.00 - 16.00 น. ให้รวมอยู่ในมื้อเที่ยง 
 - อาหารว่างบริโภคหลัง 18.00 น. ให้รวมอยู่ในมื้อเย็น 
 ทั้งน้ีให้สอบถามจากผู้ตอบสัมภาษณ์ให้ชัดเจนว่าเป็นการบริโภค 
 สําหรับอาหารมื้อใดเป็นหลักด้วย 
 - รายการ EF13 แต่ละสดมภ์ ให้รวมมูลคา่ที่บันทึกใน EF13_1 ,  
 EF13_2 และ EF13_3 ในสดมภ์ที่สอดคล้องด้วย  
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เรียน  หัวหน้าครัวเรือน

สํานักงานสถิติแหง่ชาต ิ มหีน้าที่รบัผิดชอบตามพระราชบญัญัติสถิต ิ พ.ศ. 2550  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ
พ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชากร  ได้จดัทาํโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เพ่ือเก็บ  
รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทีจ่ะเป็นเครื่องช้ีสภาพความเป็นอยู่ของประชากรกลุ่มตา่ง ๆ ได้แก่  ครัวเรือนทีป่ระกอบการเกษตร
ครัวเรือนทีป่ระกอบธรุกิจการคา้ตา่ง ๆ   ครวัเรือนที่สมาชิกในครัวเรือนทํางานเป็นลูกจ้าง   เสมียนพนักงาน   และลูกจา้ง
ทําการเกษตร  เป็นต้น  ข้อมูลทีไ่ด้น้ีจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐในการกําหนดนโยบายและมาตรการตา่ง ๆ  ทั้งดา้นประชากร 
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  อาทิ  เช่น แก้ปัญหาหน้ีสินและความยากจนของประชาชน  ส่งเสริมการออม  จัดสวัสดิการ
ด้านการรักษาพยาบาล การสงเคราะหค์นพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  รวมถึงการยกระดบัความเปน็อยู่ของประชาชน
ใหด้ีข้ึน

สํานักงานสถิติแห่งชาติ  จึงใคร่ขอความร่วมมือจากทา่นและสมาชิกในครวัเรือนของท่าน  ขอได้โปรดสละเวลา
และใหค้วามร่วมมือในการตอบสัมภาษณ์ตามข้อถามตา่ง ๆ ในแบบสํารวจตามความเป็นจริง  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาประเทศ  ซ่ึงประโยชน์ดังกล่าวจะส่งผลถึงตัวทา่นและสมาชิกในครัวเรือนของทา่นในวันข้างหน้า

อน่ึง สํานักงานฯ ขอรับรองว่าจะเก็บรักษาข้อมูลรายบคุคล  และรายครัวเรือนไว้เป็นความลับ  ไม่นํามาเผยแพร่
แต่จะประมวลผลเป็นยอดรวม  เพ่ือประโยชน์ทางสถิตเิทา่น้ัน  จึงขอขอบคณุมา ณ โอกาสน้ี

    สํานกังานสถิติแห่งชาติ
       กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

    
 
 ปรับปรุงใหม่ ข้อความนําเรียนครัวเรือนตัวอย่าง สําหรับให้พนักงานแจงนับ ช้ีแจงการขอสัมภาษณ์ 
   ข้อมูลจากหัวหน้าครัวเรือนและสมาชิกครัวเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปกหลัง 
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3. การบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรม CSPro 
 
 ในการบันทึกข้อมูลจากแบบสํารวจลงในโปรแกรม CSPro สําหรับ สศส.59 น้ี ได้เพ่ิมขั้นตอนการ
บรรณาธิกรด้วยเคร่ือง (Machine edit) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องมากท่ีสุด ทั้งน้ี คู่มือการใช้งาน
โปรแกรมบันทึกข้อมูล สศส.59 โดยละเอียด จะจัดทําแยกต่างหาก และจะจัดส่งให้กับผู้ปฏิบัติงานในภายหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพการบันทึกข้อมูล สศส.59 ด้วยโปรแกรม CSPro 

ติดต้ังโปรแกรม CSPro
ตาม version ที่กําหนด
ของโครงการ สศส.59

เริ่มต้น จาก webintranet
กลุ่มพัฒนาระบบงานประมวลผล

ข้อมูล (ศทก.  กพป.)

สํานักบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ (สบจ.) และ สํานักงานสถิติจังหวัด (สถจ.)

ครัวเรือนที่แจงนับได้ข้อมูล
(ENU = 11, 14)

ครัวเรือนที่แจงนับไม่ได้ข้อมูล
(ENU = 12, 13, 21, 22, 23, 24)

บันทึกข้อมูลจากแบบ สศส.2
- หน้าปก และ Record 01
       - สถานที่ตั้งของครัวเรือน (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 
(สําหรับครัวเรือนท่ีแจงนับไม่ได้)
- หน้าปก
       - สถานที่ตั้งของครัวเรือน (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

ดาวน์โหลดติดต้ังโปรแกรมบันทึก
ข้อมูล สศส.59

ของเดือนที่ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูล
(โปรแกรมพร้อมค่าcontrol ครัวเรือน)

แต่ละเดือน จาก webintranet
กลุ่มพัฒนาระบบงานประมวลผล

ข้อมูล (ศทก.  กพป.)

บันทึกข้อมูลแต่ละครัวเรือน
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หมายเหตุ: เนื่องด้วยได้เพ่ิมข้ันตอนการตรวจสอบความสอดคล้องแนบนัยของข้อมูลด้วยเครื่อง (Machine edit)
              จึงได้ยกเลิกข้ันตอนการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลแบบ verify data

ทําการแก้ไขข้อมูล

1

เข้าสู่ข้ันตอนการตรวจสอบความ
สอดคล้องแนบนัยของข้อมูล
ด้วยเครื่อง (Machine edit)

รวมข้อมูลแต่ละ EA

บันทึกข้อมูลครัวเรือนตัวอย่างให้ครบทั้ง EA
EA ในเขต 15 ครัวเรือน

EA นอกเขต 10 ครัวเรือน
แต่ละ EA

- จัดเก็บไฟล์ข้อมูล
- สํารองไฟล์ข้อมูลส่งส่วนกลาง
- สรุปตารางการแจงนับครัวเรือนและ
  ผลการแจงนับส่งส่วนกลาง

ส่งไฟล์ข้อมูลและตาราง
มายังส่วนกลาง

esesnso@nso.go.th

มี

ไม่มี

มีรายการที่ต้องแก้ไข
หรือไม่


