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บททั่วไป 
 

1.1  ความเปนมา 

ขอมูลเกี่ยวกับยอดขายหรือรายรับจากการจําหนายสินคาและบริการของสถานประกอบการ 
เปนตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สําคัญ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของยอดขายฯ มีผลกระทบโดยตรงตอภาวะ
เศรษฐกิจและการจางงานของประเทศ  และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ไดขอความรวมมือใหสํานักงานสถิติแหงชาติเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการจัดทําบัญชี
ประชาชาติรายไตรมาส ในสวนของการประมาณการใชจายของครัวเรือน ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญของ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ และศึกษาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของยอดขายหรือรายรับของ 
สถานประกอบการเปนรายไตรมาส นอกจากนั้น ขอมูลเกี่ยวกับสินคาคงเหลือของธุรกิจประเภทขายปลีก 
ธนาคารแหงประเทศไทย  ไดขอใหสํานักงานสถิติแหงชาติจัดทํา เพื่อนําไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบาย
การเงินของประเทศ โดยเริ่มดําเนินการครั้งแรกในป 2544 และจัดทําทุกป (โดยเวนการสํารวจในป 2549) 
สําหรับการสํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2558 นี้ นับเปนการสํารวจครั้งที่ 14      
                                                  
1.2  วัตถุประสงค 

การสํารวจยอดขายรายไตรมาสมีวัตถุประสงคดังนี ้
1) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับมูลคาขายหรือรายรับจากการจําหนายสินคาและ 

การใหบริการประเภทตางๆ และมูลคาสินคาคงเหลือของสถานประกอบการ 
2) เพื่อศึกษาแนวโนมและการเปลี่ยนแปลงของยอดขายหรือรายรับ และสินคาคงเหลือ

ของสถานประกอบการเปนรายไตรมาส  
 
1.3  ขอบขายและคุมรวม 

การสํารวจนี้ คุมรวมสถานประกอบการทั่วประเทศ ที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการขายปลีก ที่พักแรม
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การผลิตภาพยนตร วีดิทัศนฯ และกิจกรรมสํานักขาว  การใหเชาของใชสวนบุคคล
และของใชในครัวเรือนฯ กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ และการซอมของใชสวนบุคคลฯ และ
กิจกรรมการบริการสวนบุคคลอ่ืนๆ  
 
1.4 การจัดจําแนกประเภทธุรกิจตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

สถานประกอบการที่ทําการสํารวจ ไดจัดประเภทตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม
ประเทศไทย ป 2552 (Thailand Standard Industrial Classification : TSIC-2009) ประเภทอุตสาหกรรม 
ที่อยูในขอบขาย ไดแก สถานประกอบการตามรหัสดังตอไปนี ้                                                 

หมวดใหญ G หมวดยอย 47 การขายปลีก (ยกเวนยานยนตและจักรยานยนต)      

หมวดใหญ I หมวดยอย 55    ที่พักแรม 
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                     หมวดยอย 56    การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

                                              หมูใหญ 561  หมูยอย 5610 กิจกรรม 56101 การบริการ                                         
อาหารในภัตตาคาร/รานอาหาร 

                                                หมูใหญ 562  การบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่และการบริการ
อาหารประเภทอื่นๆ   

                                               หมูใหญ 563  หมูยอย 5630 กิจกรรม 56301 การบริการ 
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเปนหลักในราน 

กิจกรรม 56302 การบริการ
เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลเปนหลักในราน 

หมวดใหญ J หมวดยอย 59    หมูใหญ 591 กิจกรรมที่เก่ียวของกับภาพยนตร วีดิทัศน  
                                                                   และรายการโทรทัศน 

   หมูใหญ 592 หมูยอย 5920 กิจกรรม 59201 การบันทึกเสียง 
               ลงบนสื่อ    

หมวดยอย 60     หมูใหญ 601 หมูยอย 6010 กิจกรรม 60101 การออกอากาศ             
                                    ทางวิทยุกระจายเสียง (ยกเวนทางออนไลน) 
                         หมูใหญ 602 หมูยอย 6020 กิจกรรม 60201 การจัดผังรายการ

และการแพรภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน โดยไมตอง
สมัครสมาชิก (ยกเวนทางออนไลน)  
 กิจกรรม 60202 การจัดผังรายการ
และการแพรภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน โดยสมัคร
สมาชิก (ยกเวนทางออนไลน) 

หมวดยอย 63       หมูใหญ 639  หมูยอย 6391 กิจกรรม 63911 กิจกรรมสํานักขาว                    
สื่อสิ่งพิมพ 
                         กิจกรรม 63912 กิจกรรมสํานักขาว  
สื่อโสตทัศน 

หมวดใหญ N หมวดยอย 77    หมูใหญ 772 การใหเชาของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน 
หมวดยอย 78 หมูใหญ 781 หมูยอย 7810 กิจกรรม 78101 กิจกรรมการ    
                                   คัดเลือกนักแสดงภาพยนตร โทรทัศน และการแสดงอื่นๆ 

หมวดใหญ R หมวดยอย 90 กิจกรรมการสรางสรรคศิลปะและความบันเทิง 
   หมวดยอย 92 กิจกรรมการพนันและการเสี่ยงโชค 
   หมวดยอย 93 กิจกรรมดานการกีฬา ความบันเทิง และการนันทนาการ  

หมวดใหญ S หมวดยอย 95 หมูใหญ 952 การซอมของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน 
   หมวดยอย 96 กิจกรรมการบริการสวนบุคคลอืน่ๆ (ยกเวนกิจกรรมการดูแลสัตวเลี้ยง) 
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1.5 รายการขอมูลที่เก็บรวบรวม 

1) ชื่อและรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมายของสถานประกอบการ 
2) ประเภทของกิจการ 
3) มูลคายอดขายหรือรายรับ 
4) การเปลี่ยนแปลงของยอดขาย/รายรับ 
5) ความเห็นตอภาวะธุรกิจ 
6) จํานวนคนทํางาน  
7) มูลคาสินคาคงเหลือ 
8) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของสถานประกอบการ 

1.6 วิธกีารเก็บรวบรวมขอมูล 

เก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีสํารวจจากสถานประกอบการที่ตกเปนตัวอยางทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
โดยใชสถานประกอบการตัวอยางชุดเดียวกันทุกไตรมาส และใชกรอบตัวอยางจากสํามะโนธุรกิจและ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 

การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล 

ไตรมาสที่ 1 สํานักงานสถิติแหงชาติจะสงเจาหนาที่ซึ่งเปนขาราชการและพนักงาน ออกไป
สัมภาษณเจาของหรือผูประกอบการหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหตอบขอมูล 

ไตรมาสที่ 2 - 4 จะสงเจาหนาที่ไปสัมภาษณ โทรศัพทสอบถาม อีเมล หรือสงแบบสอบถาม 
ไปใหสถานประกอบการทางไปรษณีย แลวแตกรณี   

1.7 คาบเวลาการปฏิบัติงาน 

การวางแผนและเตรียมงาน          ต.ค. 57 - ม.ีค. 58 

การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล      ไตรมาส 1 1 - 20 เม.ย. 58  
                                                 ไตรมาส 2   1 - 20 ก.ค. 58   
                                                                ไตรมาส 3  1 - 20 ต.ค. 58  
                                                                ไตรมาส 4  1 - 20 ม.ค. 59  

การประมวลผลขอมูล เดินตารางเสนอผลขอมูลเบื้องตนสําหรับใหผูใชขอมูล (สัปดาหที่ 7  
หลังสิ้นไตรมาส)            

                                 ไตรมาส 1  ภายใน   พ.ค. 58  
                                                         ไตรมาส 2  ภายใน   ส.ค. 58  
                                                           ไตรมาส 3  ภายใน   พ.ย. 58  
                                                           ไตรมาส 4  ภายใน   ก.พ. 59 

การนําเสนอผล  ดําเนินการวิเคราะหขอมูลและจัดทําสรุปขอมูลเบื้องตน (สัปดาหที่ 10 
                             หลังสิ้นไตรมาส)                                         

ไตรมาส 1  ภายใน   มิ.ย. 58 
                                                    ไตรมาส 2  ภายใน   ก.ย. 58 
                                                      ไตรมาส 3  ภายใน   ธ.ค. 58 
                                                      ไตรมาส 4  ภายใน   ม.ีค. 59 

รายงานผลฉบับสมบูรณ (ไตรมาส 1 - 4 ) ภายใน   พ.ค. 59  
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1.8 การประมวลผลและการนําเสนอผล 

แบบสอบถามที่ไดรับจากสถานประกอบการทุกไตรมาสจะทําการบันทึกขอมูลที่สํานักงานสถิติ
จังหวัด จากนั้นจะทําการตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลเบื้องตนและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
ของรายรับและมูลคาสินคาคงเหลือระหวางไตรมาส หากพบวาขอมูลไตรมาสลาสุดที่ไดรับไมแนบนัยหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงไปมากจากไตรมาสที่ผานมา จะไดสอบถามกลับไปยังผูใหขอมูลทันท ี

สําหรับโปรแกรมที่ใชในการประมวลผล ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะจัดเตรียม
โปรแกรมสําหรับการบันทึกขอมูล ตรวจสอบความถูกตองครบถวน และการเปลี ่ยนแปลงของขอมูล   
ระหว า ง ไตรมาส เปนรายสถานประกอบการ และนํ าส ง ให  สบจ ./สถจ .  โดยการ  Download ที ่
http://webintranet.nso.go.th เมื่อตรวจสอบขอมูลเสร็จแลว สบจ./สถจ. จะตองนําสงไฟลขอมูลและ
เอกสารฯ ทาง E-mail: ebusines@nso.go.th จากนั้นใหนําสงแบบสอบถามเขาสวนกลาง (ศทก.) ภายใน
คาบเวลาที่กําหนด เพื่อ สสก. จะไดนํามาประมวลผลและจัดทํารายงานผล 

การนําเสนอผล จะนําเสนอขอมูลระดับทั่วประเทศ ประกอบดวย สรุปขอมูลรายไตรมาสเพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธและรายงานฉบับสมบูรณ (ไตรมาส 1 – 4) โดยจําแนกขอมูลตามการจัดประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรมประเทศไทย  ป 2552 (TSIC-2009) ในระดับหมูยอย (4 หลัก) และขนาดของสถานประกอบการ 
(จํานวนคนทํางาน) 

 

 

ไตรมาส 1 
ม.ค. - มี.ค. 58 

ไตรมาส 2 
เม.ย. - ม.ิย. 58 

ไตรมาส 3 
ก.ค. - ก.ย. 58 

ไตรมาส 4 
ต.ค. - ธ.ค. 58 

 

ก.พ. - มี.ค. 58 
 

  
พ.ย. 57 – ม.ค. 58 

 

  
ภายใน มี.ค. 58 

 

1 - 20 เม.ย. 58 
 

 

1 - 20 ก.ค. 58 
 

 

1 - 20 ต.ค. 58 
 

 

1 - 20 ม.ค. 59 
  

 
 
   

 

 
10 - 25 เม.ย. 58 

 
10 - 25 ก.ค. 58 

 

 
10 - 25 ต.ค. 58 

 
10 - 25 ม.ค. 59 

ภายใน 

 เม.ย. 58 
ภายใน  

ก.ค. 58 
ภายใน  

ต.ค. 58 
ภายใน  

ม.ค. 59 

ภายใน  

พ.ค 58 
ภายใน  

ส.ค. 58 
ภายใน  

พ.ย. 58 
ภายใน  

ก.พ. 59 
 

ภายใน พ.ค. 59 

 

Upload/Download โปรแกรม 
(ศทก./สบจ./สถจ.) 

เลือกตัวอยาง/กําหนดขอบขายและระเบียบ
วิธีการสํารวจ/การประมาณคา (สนว.) 

ตั้งแต 1 เม.ย. 58 เปนตนไป 

สงแบบฯ และเอกสารให สบจ./สถจ.  

ราง/พิมพแบบฯ จัดทําคูมือฯ 
และเอกสารการประมวลผล (สสก./สบก.)  

Re-Edit/จัดทําตารางสถิติใหผูใชขอมูล/ 
สรุปและวิเคราะหขอมูล 

เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ (สสก.) 

สง File ขอมูลและเอกสารฯ ให สสก. ทาง 
E-mail และสงแบบฯ เขาสวนกลางที่ ศทก. 

จัดทํารายงานระดับทัว่ประเทศ  
ไตรมาส 1 - 4 (สสก.) 

ตรวจสอบความถูกตอง พรอมบรรณาธิกรและ 
ลงรหัส/บันทึกขอมลู Edit/Tab และตรวจสอบที่ 

(สบจ./สถจ.)  

ขั้นตอนและคาบเวลาการปฏิบัติงาน 
 

งานสนาม สัมภาษณ/โทรศัพท/E-mail 
ติดตามแบบฯ (สบจ./สถจ.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(หนวยงานที่รับผิดชอบ) 

http://webintranet.nso.go.th/
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1.9 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
ขอมูลที่ไดรับจากการสํารวจ สามารถนําไปใชประโยชนดังนี้ 

1) ใชประกอบการพิจารณาจัดทําบัญชีประชาชาติรายไตรมาส ทั้งในดานการผลิต และดานการใชจาย 
ในส วนที่ เกี่ยวของ โดยเฉพาะการใชจ ายของครั ว เรือน (Private Final Consumption 
Expenditure) ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) และสวน
เปลี่ยนแปลงสินคาคงเหลือ (Change in inventories) รวมทั้งใชประกอบการวิเคราะหภาวะ
เศรษฐกิจรายไตรมาส 

2) ศึกษาแนวโนมและการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ เพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผนและ
กําหนดนโยบายดานเศรษฐกิจของประเทศ  

3) ใชในการวางแผนและตัดสินใจในการดําเนินกิจการ และการลงทุนของเจาของและผูประกอบการ 
 

 

 

     



1 - 20 เม.ย. 58 

การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 

2.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกบ็รวบรวมขอมูลจากสถานประกอบการ 

กอนปฏิบัติงานไตรมาส 1/58 ใหตรวจสอบรายชื่อสถานประกอบการตัวอยางในบัญชีรายชื่อฯ   
ป 2558 ที่สํานักนโยบายและวิชาการสถิติจัดทําให เพื่อทราบปริมาณงานที่ตองปฏิบัติในไตรมาส 1/58           
หากมีขอสงสัยใหสอบถามสํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม  
 

 

 

 

           การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล ไตรมาส 1 
 

 
 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

ไตรมาส 1 

1) เมื่อไดรับบัญชีรายชื่อสถานประกอบการตัวอยางและ
ตรวจสอบเสร็จแลว ใหเจาหนาที่ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวม
ขอมูลจากสถานประกอบการโดยวิธีสัมภาษณเจาของหรือ
ผูประกอบการหรือผูไดรับมอบหมายใหตอบขอมูล 

2) เมื่อสัมภาษณเสร็จแลวหรือไดรับแบบฯ คืนจากผูใหขอมูล 
(กรณีตองทอดแบบฯ) ใหเจาหนาที่ตรวจความครบถวน แนบนัย
ขอ งก า รบั นทึ ก แบบ ฯ  พ ร อม บร ร ณาธิ ก ร แ ล ะล ง รหั ส              
และสอบถามเพิ่ม เติมหากพบว าขอมูลมีปญหาน าสงสั ย            
หรือไมครบถวน 

3) ทยอยบันทึกขอมูล บรรณาธิกรดวยเครื่องคอมพิวเตอร            
ไมควรรอจนหมดคาบงานสนามหรือตามแบบฯ ใหครบกอน 
เนื่ องจากตองรีบประมวลผล หากสถานประกอบการใด           
ที่สัมภาษณไมได  ใหนําสงแบบเปลาพรอมบันทึกชื่อ/ที่อยู             
รหัส ID (Col. 1 - 15) และ IDENTIFICATION (Col. 16 - 41) ดวย 

4) เมื่อตรวจสอบขอมูลเสร็จแลวใหดําเนินการสง File ขอมูล
และเอกสารฯ ลวงหนาทาง E-mail : ebusines@nso.go.th 
จากนั้นสงแบบสอบถาม ภายในคาบเวลาที่กําหนด  

5 - 22 เม.ย. 58 

10 - 25 เม.ย. 58 

ภายใน 30 เม.ย. 58  

2. ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน 
แนบนัย ของการบันทกึแบบฯ 
พรอมบรรณาธิกรและลงรหัส 

3. บันทึกขอมลู Edit/Tab 
และตรวจสอบที่ สบจ./สถจ. 

 

1. เก็บรวบรวมขอมูล 
จากสถานประกอบการ 

4. สง File ขอมูล และเอกสารฯ  
ให สสก.ทาง E-mail/ และสง 
แบบสอบถามเขาสวนกลาง 

(ศทก.) 
 

บทที ่2 
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ภายใน 31 ม.ค. 59  

10 - 25 ก.ค. 58 
10 - 25 ต.ค. 58 
10 - 25 ม.ค. 59 

ภายใน 31 ก.ค. 58 
ภายใน 31 ต.ค. 58 
ภายใน 31 ม.ค. 59 

                                                                                             

      การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล ไตรมาส 2 - 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล ใหดําเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมดังนี ้

1. ถาแจงนับขอมูลไมไดในไตรมาส 1 (ENU = 2-4 และ 7-10) ใหตรวจสอบใหแนใจวาสถาน-
ประกอบการนั้น ยาย/หาไมพบ เลิกกิจการ รื้อถอน/ไฟไหม ซ้ํา เปนสถานประกอบการแตไมอยู 
ในคุมรวม ขอมูลอยูสํานักงานใหญ หรือไมเปนสถานประกอบการ จริงหรือไม หากแนใจ ไมตอง
แจงนับสถานประกอบการนั้นมา โดยใหบันทึกชื่อ/ที่อยู และบันทึกเฉพาะรหัสของ ID (Col. 1-15) 
และ IDENTIFICATION (Col. 16-41) ที่หัวแบบเทานั้น             

2.  ถาในไตรมาส 1 สถานประกอบการไมใหความรวมมือ (ENU = 5) หรือผลัดสง (ENU = 11) ใหติดตาม
เพิ่มเติมในไตรมาส 2 ดวย หากแจงนับไดใหบันทึกขอมูลไตรมาส 1 (ใชแบบสีสม) เพื่อนําขอมูลที่
แจงนับไดไปปรับปรุงขอมูลไตรมาส 1 อีกครั้ง แตถายังแจงนับไมไดอีกใหบันทึก ENU = 5 (ไมให
ความรวมมือ) ENU = 11 (ผลัดสง) หากสถานประกอบการหยุดกิจการชั่วคราวใหบันทึก ENU = 6 

3. สําหรับไตรมาส 3 - 4 ใหปฏิบัติเชนเดียวกับไตรมาส 2 

5 - 22 ก.ค. 58 
5 - 22 ต.ค. 58 
5 - 22 ม.ค. 59 

1 - 20 ก.ค. 58 
1 - 20 ต.ค. 58 
1 - 20 ม.ค. 59 

ไตรมาส 2 - 4 

2. เก็บรวบรวมขอมูล 
จากสถานประกอบการ 

 

1. สงแบบฯ ใหสถาน-
ประกอบการทางไปรษณีย 

1) กรณีที่สถานประกอบการตองการใหขอมูลโดยวิธีการสง
แบบฯ ทางไปรษณีย เจาหนาที่ตองสงแบบฯ ไปใหสถาน-
ประกอบการกอนถึงคาบเวลาปฏิบัติงานสนาม  

2) ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูลจากสถานประกอบการโดยวิธี
สัมภาษณ ทอดแบบ หรือโทรศัพทสอบถาม (กรณีโทรศัพท
สอบถาม ใหบันทึกขอมูลในแบบสอบถามและนําสงดวย) 

3) เมื่ อ ได รั บแบบฯ ที่ กรอกขอมูลแล ว  ให ตรวจสอบ         
ความครบถวนแนบนัยของการบันทึกแบบฯ พรอมทั้งทยอยทํา
การบรรณาธิกร/ลงรหัส และสอบถามเพ่ิมเติมหากพบขอปญหา
นาสงสัยหรือไมครบถวน 

4) ทยอยบันทึกขอมูล บรรณาธิกรดวยเครื่องคอมพิวเตอร            
ไมควรรอจนหมดคาบงานสนามหรือตามแบบฯ ใหครบกอน
เนื่องจากตองรีบประมวลผล หากสถานประกอบการใด 
ที่สัมภาษณไมได ใหนําสงแบบเปลาพรอมบันทึกชื่อ/ที่อยู             
รหัส ID (Col. 1 - 15) และ IDENTIFICATION (Col. 16 - 41) ดวย 

5) เมื่อตรวจสอบขอมูลเสร็จแลวใหดําเนินการสง File ขอมูล
และเอกสารฯ ลวงหนาทาง E-mail : ebusines@nso.go.th 
จากนั้นสงแบบสอบถาม ภายในคาบเวลาที่กําหนด  

6) เมื่อปฏิบัติงานสนาม ไตรมาส 4/58 เสร็จแลว ใหปรับปรุง
บัญชีรายชื่อสถานประกอบการตัวอยาง ตามผลการแจงนับ 
เชน ยาย/หาไมพบ เลิกกิจการ รื้อถอน/ไฟไหม ไมเขาขาย ขต. 
เปนตน โดยใหปรับปรุงกรอบตัวอยางตามที่ สนว. กําหนด 

  

20 - 25 ม.ิย. 58 
20 - 25 ก.ย. 58 
20 - 25 ธ.ค. 58 

3. ตรวจสอบการบันทึกแบบฯ 
เบื้องตนพรอมบรรณาธิกร 

และลงรหัส 

4. บันทึกขอมลูที่ Edit/Tab 
และตรวจสอบที่ สบจ./สถจ. 

6. ปรับปรุงกรอบตัวอยาง 
(ไตรมาส 4/58) 

 

5. สง File ขอมูล และเอกสารฯ  
ให สสก.ทาง E-mail/ และสง 
แบบสอบถามเขาสวนกลาง 

(ศทก.) 
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2.2 วิธีการบันทึกแบบสอบถาม 
 

 

 

1) การบันทึกไตรมาสที่หัวแบบสอบถาม 
กา   ในวงกลมหนาไตรมาสที่เก็บรวบรวมขอมูล  

ไตรมาส 1 เปนขอมูลการดําเนินกิจการระหวางเดือน ม.ค. - ม.ีค. 2558 ปฏิบัติงานสนาม 1 - 20 เม.ย. 2558 
ไตรมาส 2 เปนขอมูลการดําเนินกิจการระหวางเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2558 ปฏิบัติงานสนาม 1 - 20 ก.ค. 2558 
ไตรมาส 3 เปนขอมูลการดําเนินกิจการระหวางเดือน ก.ค. - ก.ย. 2558 ปฏิบัติงานสนาม 1 - 20 ต.ค. 2558 
ไตรมาส 4 เปนขอมูลการดําเนินกิจการระหวางเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2558 ปฏิบัติงานสนาม 1 - 20 ม.ค. 2559 

2) การบันทึกรหสั ID (เลขประจําตัวสถานประกอบการ) ใหบันทึกรหัส ID ใหครบ 15 หลัก โดยดูจากบัญชี
รายชื่อสถานประกอบการตัวอยางในสดมภ 2  

 

3) การบันทึกรหัส IDENTIFICATION 
 

รายการ วิธีบันทึกแบบสอบถาม 

REG รหัสภาค 
    บันทึกรหัสภาคและรหสัจังหวดัโดยพิจารณาจากภาคผนวก ก CWT รหัสจังหวัด 

TSIC_R รหัสประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรมประเทศไทย 
ป 2552 (TSIC-2009) 
5 หลัก (ตามที่ดําเนิน 

กิจการในปจจุบัน) 

บันทึกหลังจากสัมภาษณขอมูลในแบบสอบถามเสร็จแลว โดยบันทึกรหัสประเภท
อุตสาหกรรม (TSIC-2009) ที่สถานประกอบการดําเนินกจิการอยูจริงใน
ปจจุบนัตามประเภทของกจิการที่ระบุไวในขอ 3 ของแบบฯ และใหบันทึกรหัส 
ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสอุตสาหกรรม (TSIC_R) ที่สามารถบันทึกได 
              47111-47114, 47190, 47211-47215, 47219, 47221-47222,   

              47230, 47411-47413, 47420, 47511-47513, 47521-47525, 

              47530, 47591-47595, 47599, 47611-47612, 47620, 47630, 

              47640, 47691, 47699, 47711-47713, 47721-47723, 47731- 

              47735, 47739, 47741-47745, 47749, 47911-47912, 47991, 

              55101-55103, 55109, 55200, 55901, 55909, 56101, 56210, 

              56291-56292, 56299, 56301-56302, 59111-59112, 59121- 

              59122, 59129, 59131-59132, 59140, 59201, 60101, 60201- 

              60202, 63911-63912, 77210, 77220, 77291, 77299, 78101, 

              90001-90002, 92001, 92009, 93111-93112, 93120, 93191-            
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รายการ วิธีบันทึกแบบสอบถาม 

               93192, 93199, 93210, 93291-93293, 93299, 95210, 95220, 
             95230, 95240, 95291-95295, 95299, 96101-96104, 96109, 
             96201-96203, 96301, 96303-96305, 96309 
                รายละเอียดรหัสกจิกรรมทางเศรษฐกิจ ดูจากเอกสารการจัด
ประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ป 2552 (ปกสีฟา) 
 

TSIC_L 
 
 
 

รหัสประเภทมาตรฐาน 
อุตสาหกรรมประเทศไทย  
ป 2552 (TSIC-2009 ) 
5 หลัก (ตามบัญชีรายชื่อฯ 
ตัวอยาง) 

บันทึกรหัสประเภทอุตสาหกรรม (TSIC-2009) ตามที่ระบุไวในบัญชีรายชื่อ
สถานประกอบการตัวอยาง เพื่อใชในการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงกิจการ
และคํานวณคา Weight 

 

SIZE_R 
 

ขนาด (จํานวนคนทํางาน) 
ตามที่สถานประกอบการ
ดําเนินกิจการในปจจุบนั 

บันทึกรหัสขนาดของสถานประกอบการตามทีร่ะบุในขอ 9 “จํานวนคนทํางาน
ตามปกต”ิ โดยพิจารณาการใหรหสั ดังนี้  
 
         ถา 1 - 5 คน                  บันทึกรหัส  01 
 6 - 10 คน                   บันทึกรหัส  02 
 11 - 15 คน                บันทึกรหัส  03 
 16 - 20 คน                บันทึกรหัส  04 
 21 - 25 คน                 บันทึกรหัส  05 
 26 - 30 คน                 บันทึกรหัส  06 
 31 - 50 คน                 บันทึกรหัส  07 
 51 - 100 คน               บันทึกรหัส  08 
 101 - 200 คน             บันทึกรหัส  09 
 201 - 500 คน             บันทึกรหัส  10 
 501 - 1,000 คน           บันทึกรหัส  11 
 ตั้งแต 1,001 คนขึ้นไป     บันทึกรหัส  12 

 
 

SIZE_L 
 

ขนาด (จํานวนคนทํางาน) 
ตามบัญชีรายชื่อสถาน-
ประกอบการตัวอยาง 

บันทึกรหัสขนาดของสถานประกอบการตามทีร่ะบุ “กลุมที่” ในบัญชีรายชื่อ
สถานประกอบการตัวอยาง 

NO ลําดับท่ีสถานประกอบการ บันทึกลําดับที่สถานประกอบการ ตามสดมภแรกของบัญชีรายชื่อสถาน-
ประกอบการตัวอยาง ซึ่งในแตละจังหวัดเลขท่ีสถานประกอบการจะเรียงลําดับ
ตั้งแตลําดับที่ 1 จนถึงลําดับสดุทาย และเปนปริมาณงานทั้งสิ้นของจังหวัด 

QTR ไตรมาสที่ บันทึกเลข 1, 2, 3 หรือ 4 ตามไตรมาสที่ปฏิบัติงาน โดยดูจากการกา           
ที่หัวแบบสอบถาม 

YEAR ปที่สํารวจ หมายถึง พ.ศ. 2558 ซึ่งพิมพไวแลว 
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ENU ผลการแจงนับ 

 
บันทึกผลการแจงนับเปนรหสัดังน้ี 

  01     =   แจงนับได 

  02     =   ยาย/หาไมพบ 

  03     =   เลิกกิจการ 

  04     =   รื้อถอน/ไฟไหม  

  05     =   ไมใหความรวมมือ 

  06     =   หยุดกิจการชั่วคราว 

  07     =   ซ้ํากับลําดับที…่ 

  08     =   เปนสถานประกอบการแตไมอยูในคุมรวม 

  09     =   ขอมูลอยูที่สํานักงานใหญ 

  10     =   ไมเปนสถานประกอบการ 

  11     =   ผลัดสง 

 กรณีที่แจงนับไมได เนื่องจาก ยาย/หาไมพบ เลิกกิจการ ร้ือถอน/ไฟไหม ไมใหความรวมมือ หยุดกิจการชั่วคราว       
ซ้ํากับลําดับที.่..  เปนสถานประกอบการแตไมอยูในคุมรวม ขอมูลอยูท่ีสํานักงานใหญ ไมเปนสถานประกอบการ และ         
ผลัดสง (ENU = 2 - 11) ใหบันทึกดังนี้ 

- บันทึกขอมูลเฉพาะ ID (Col. 1-15) และ IDENTIFICATION (Col. 16-41) เทานั้น 

- บันทึก TSIC_R เหมือนกับ TSIC_L และ  SIZE_R เหมือนกับ SIZE_L 

 
 

สรุปที่มาของรหัส ID (Col. 1 - 15) และ IDENTIFICATION (Col. 16 - 41) 
 

 

 

 ภาคผนวก 1 

รหัสตามบัญช ี
รายชื่อฯ ตวัอยาง 

รหัส TSIC-2009  
ตามที่สถานประกอบการ  
ดําเนินกิจการในปจจบุัน 

รหัส TSIC-2009  
ตามบัญชีรายชื่อฯ 

ตัวอยาง ตารางวิธีบันทกึแบบฯ 
SIZE_R หนา 10 

ลําดับที่ 
ตามบัญชีรายชื่อฯ 

ตัวอยาง 

ดูจาก “กลุมที”่ ในบัญชี
รายชื่อฯ ตวัอยาง 

ไตรมาส     
ที่หัวแบบฯ 

ตารางวิธีบันทกึแบบฯ 
ENU หนา 11 
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การบันทึกแบบสอบถาม ขอ 1 – 10  

1.   ชื่อสถานประกอบการ                    
 

 

  บันทึกชื่อสถานประกอบการ/เจาของตามที่ขึ้น
ปายหนารานหรือชื่อที่ใชในการประกอบธุรกิจการคา 
หากช่ือไมตรงกับในบัญชีฯ ใหบันทึกช่ือใหมใน                             
และบันทึกชื่อเดิมไวดานลาง พรอมทั้งระบุสาเหตุไวที ่
หัวแบบฯ (เชน เปลี่ยนชื่อราน/เจาของหรือชื่อไมถูกตอง 
เปนตน) เพื่อนําไปแกไขในบัญชีรายชื่อฯ ตัวอยาง 

 
 

2. รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย  (กา  ) 
                1.  สวนบุคคล หางหุนสวนสามญั 
            2.  หางหุนสวนสามัญนติิบุคคล หางหุนสวนจํากัด 
            3.  บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด(มหาชน) 
            4.  สวนราชการ รัฐวสิาหกิจ  
            5.  สหกรณ 

            6.  อื่น ๆ (ระบ)ุ ………………………… 

    กา      รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมายของสถาน-
ประกอบการเพียงรหัสเดียว หากกา       ขอ 6 อื่น ๆ ให
ระบุรูปแบบการจัดตัง้ใน               ดวย 

 

 

 
 

3. โปรดบันทึกประเภทของกิจการและชนิดของสินคา/บริการ เชน 
ขายของชํา รานสะดวกซื้อ ซุปเปอรมาร เก็ต ดิสเคานทสโตร 
หางสรรพสินคา ขายปลีกผักและผลไม ขายปลีกเครื่องดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอล ขายปลีกเครื่องใชไฟฟา โรงแรม รีสอรท เกสตเฮาส 
หอพัก ภัตตาคาร รานอาหาร รานขายกวยเตี๋ยว รับจัดเลี้ยง สถานี
วิทยุ/โทรทัศน รานเกมส รานเชาหนังสือ รานเชาวีดีโอ วีซีดี              
และดีวีดี นักแสดง โตะสนุกเกอร ฉายภาพยนตร ลิเก หมอลํา สปา           
รานตัดผม เสริมสวย รานซักรีดเสื้อผา อาบอบนวด เปนตน          
(ถาประกอบธุรกิจมากกวา 1 ประเภท โปรดระบุประเภทกิจการ
และชนิดของสินคา/บริการที่มีรายรับสูงสุด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    บันทึกประเภทกิจการและชนิดของสินคา/บริการ
ที่สถานประกอบการดํา เนินกิจการอยู ในปจจุบัน                 
อย า ง ล ะ เ อี ย ด  (ไ ต ร ม า สที่ เ ก็ บ ร ว บร ว มข อมู ล ) 
บน…………….. ถาประกอบธุรกิจมากกวา 1 ประเภท ให
ระบุประ เภทกิจการและชนิดของสินค า /บริ การ                 
ที่มีรายรับสูงสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       บ.บญุถาวร เซรามิก จก.  

 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

ขายปลีกกระเบื้อง 

 

 

3 LG 
 

1  TYPE 
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4. ยอดขายหรือรายรับของสถานประกอบการ  

 

 

               เดือน              ยอดขาย/รายรับ  (จํานวนเต็มบาท) 

                                    
 

 

         รวม  3 เดือน                                                        
 

     บั น ทึ ก ย อ ด ขา ย ห รื อ ร า ย รั บ ข อ งส ถ า น - 
ประกอบการในรอบ 3 เดือนท่ีผานมาใน              โดย
บันทึกจํานวนเงินเปนจํานวนเต็ม หนวยเปนบาท              
เดือนละบรรทัด และบันทึกยอดรวมทั้ งไตรมาส                   
(3 เดือน) ในบรรทัดสุดทายดวย (ตรวจสอบยอดรวม
ตองเทากับผลบวกของรายรับ 3 เดือน) พรอมทั้งบันทึก
เดือนท่ีขายในไตรมาสนั้นเปนตัวเลข 2 หลักใน       ใน             
เชน เดือนมกราคมบันทึก 01 กุมภาพันธบันทึก 02 … 
ธันวาคม บันทึก 12 เปนตน 

 

5. ในไตรมาสนี้ ยอดขายหรือรายรับเปลี่ยนแปลงไปจาก          
ไตรมาสกอนหนานั้นหรือไม อยางไร (กา ) 

                   1. ไมเปลี่ยนแปลง  (ถาไมเปลีย่นแปลงขามไปถามขอ 7 )            

                 2. ยอดขาย/รายรับสูงขึ้น 

                 3. ยอดขาย/รายรับลดลง    

 

 

 

 

  

 6. ถายอดขาย/รายรับสูงขึ้นหรือลดลง  (กา  รหัส 2 หรือ 3  

      ในขอ 5) โปรดระบุสิ่งที่มีผลทําใหยอดขาย/รายรับของกิจการ      
      เปลี่ยนแปลงมากที่สุด  (กา  เพียงขอเดียว) 
                                                              1. ฤดูกาล เทศกาล               5. การปรับปรุงกิจการ 
               2. กําลังซื้อของลูกคา             6.  ภาวะเศรษฐกิจ 
                3. ตนทุน/ราคาสินคา             7. นโยบายภาครัฐ  
                4. คูแขงทางการคา               8. อื่น ๆ (ระบ)ุ ............. 
 

                  

       

       

 

บันทึกยอดขายหรือรายรับจากการขายสินคา/บริการ เปนจํานวนเต็ม 
(บาท) และบันทึกเดือน เปนตัวเลข เชน เดือนมกราคม บันทึก 01 
เปนตน  

 

             

                      

 

              

 

 

ยอดขายหรือรายรับของสถานประกอบการ:  
   หมายถึง จํานวนเงินที่สถานประกอบการไดรับจากการประกอบธุรกิจประเภทตางๆ   
   ไมรวม รายรับจากการขายหรือใหเชาสินทรัพยถาวรที่ใชในการดําเนินกิจการ (สินทรัพยที่กิจการไมไดมีไวขาย 
            หรือใหบริการ) 

 

*** ควรศึกษาขอมูลยอดขายของไตรมาสกอนหนาการสํารวจในไตรมาสปจจุบัน เชน ในไตรมาส 2 ใหศึกษาขอมูลยอดขายไตรมาส 1   
เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับยอดขายในไตรมาส 2 และการกา         ในขอ 5 ตองสอดคลองกัน  ถาสถานประกอบการตอบวาไมเปลี่ยนแปลง 
(กา  ในขอ 1) ใหขามไปถามขอ 7 

  

3 CHG 

0 1 M1 

0 M2 2 

M3 0 3 

R1 

R3 

 TR 

R2                  1  3   7 0  0  0 0 
                 1  2   0  0  0  0 0 

                  1  0  7  0  1 0 0 

                   3  6  4  0 1 0 0 

    กา       สิ่งที่มีผลทําใหยอดขาย/รายรับของกิจการ
ไตรมาสนีเ้ปลีย่นแปลงจากไตรมาสกอนหนามากที่สดุ เพียง
ขอเดียว 

        วัตถุประสงค  เพื่อตองการทราบสาเหตุที่ทําให
ยอดขาย/รายรับของกิจการเปลี่ยนแปลง 

 
 

  

                        กา        การเปลีย่นแปลงยอดขายหรือรายรบั
ของไตรมาสนี้กับไตรมาสกอนหนา เพียงขอเดียว 

        ถากา        ขอ 1 ไมเปลี่ยนแปลงใหขามไปถามขอ 7 

        วัตถุประสงค เพื่อตองการทราบการเปลี่ยนแปลง
ยอดขาย/รายรับ ในปจจุบันกับไตรมาสกอนหนาวาสูงขึ้น
หรือลดลง 

  

4  FAC 
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7. ในไตรมาสนี้ ยอดขาย/รายรับเปลี่ยนแปลงไปจากไตรมาส 
     เดียวกันกับปกอนหรือไม  (กา ) 

       1.  ไมเปลี่ยนแปลง 

       2.  สูงขึ้นจากปกอน รอยละ                        

       3.  ลดลงจากปกอน  รอยละ                                

 

 

8. ความเห็นตอภาวะธุรกิจ  (กา ) 
 
                         (1)         (2)         (3)           (4)           (5) 
                      ดีมาก    ดีเล็กนอย   ทรงตัว    แยเล็กนอย   แยมาก 
 1) ไตรมาสนี ้
2) ไตรมาสถัดไป 

 
    กา       เพียงขอเดียวในแตละขอถาม 
           
         วัตถปุระสงค เพื่อตองการทราบความคดิเห็นของ
ผูประกอบการตอภาวะธุรกิจในไตรมาสนี ้ และไตรมาส
ถัดไป  

 

 

 

 

 

 

 

9. จํานวนคนทํางานตามปกติของ 
    สถานประกอบการในไตรมาสนี้                                    
 
                       
                                  
 

 

 

    บันทึกจํานวนคนทํางานตามปกติของสถาน-
ประกอบการในไตรมาสที่สํารวจ จํานวนคนทํางาน             
อาจแตกตางกันไปในแตละไตรมาส 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    คนทํางาน :  
      หมายถึง ผูทํางานในสถานประกอบการหรือทํางานใหกับสถานประกอบการ ไดแก เจาของ หุนสวนที่ทํางานโดย
ไมไดรับคาจางเงินเดือน ลูกจางของสถานประกอบการ และผูชวยธุรกิจในครัวเรือน (ทํางานใหกับสถานประกอบการ
อยางนอยสัปดาหละ 20 ชั่วโมง โดยไมไดรับคาจางเงินเดือน)  
      ใหรวม คนทํางานของสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงานประจํานอกสถานที่ เชน ตัวแทนขาย เจาหนาที่ที่ไป
ติดตั้ง ซอมแซม บํารุงรักษา และใหบริการนอกสถานที ่  
      ไมรวม ผูบริหารหรือผูถือหุนที่ไดรับเบี้ยประชุมเปนครั้งคราว  คนทํางานของสถานประกอบการอื่นที่มาปฏิบัติงาน
ประจําอยูในสถานประกอบการนี้ และคนที่มารับงานไปทําที่บาน 
 

    กา       การเปลีย่นแปลงยอดขาย/รายรบัของ  
ไตรมาสนี้กับไตรมาสเดยีวกันกับปกอน เพียงขอเดียว 

         ถากา         รหัส 2 หรือ 3 ตองบันทึกรอยละของ
การเปลี่ยนแปลงวายอดขาย/รายรับสูงขึ้นหรือลดลง                  
กี่เปอรเซ็นตจากปกอนใน               ดวย 

วัตถุประสงค เพื่อนําขอมูลไปศึกษาแนวโนมของ
ภาวะเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

  

1  PRVS 

3  3  PRVS COND 

 PRVS PIN PIN   
PDE 

  

  

4
7 

 PRVS PIN EMP EMP 
  

2 
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10. มูลคาสินคาคงเหลือเมื่อสิ้นไตรมาส (บันทึกเฉพาะธุรกิจประเภท
ขายปลีก ในขอ 3 เชน ขายของชํา รานสะดวกซื้อ ซุปเปอรมารเก็ต   
ดิสเคานทสโตร หางสรรพสินคา ขายปลีกสินคาเฉพาะอยาง ฯลฯ) 

 

 
 

      และคาดว่าสินค้าคงเหลอืดงักล่าว จะสามารถขายได้ 

      ภายในกี�วันหลงัสิ�นสุดไตรมาสปัจจุบัน  บนัทึก   
 

       

    สถานประกอบการที่บันทึกในขอ 3 ตองเปน
ธุรกิจประเภทขายปลีกเทานั้น จึงจะสอบถามสินคา
คงเหลือเมื่อสิ้นไตรมาส โดยใหบันทึกมูลคาสินคา
คงเหลือเปนจํานวนเต็ม มีหนวยเปนบาท ถาไมมีสินคา        
คงเหลือใหบันทึกรหัส “0”  

     สอบถามสถานประกอบการวา สินคาคงเหลือ ณ 
ไตรมาสปจจุบันนี้ สามารถขายไดอีกภายในกี่วัน ใหบันทึก
จํานวนวัน ถาไมมสีินคาคงเหลือ ใหบันทึกจํานวนวันเปน 
“0” 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

(จํานวนเต็มบาท) 

 หากสถานประกอบการไมสามารถประมาณมูลคาสินคาคงเหลือ ใหสอบถามวาตองมีสตอกสินคาไวกี่เปอรเซ็นต           
ของยอดขายในแตละเดือน และบันทึกแบบฯ เปนเปอรเซ็นตของยอดขายตามที่สถานประกอบการตอบ  เชน ประมาณ 40 เปอรเซ็นตของ
ยอดขายเดือนมีนาคม เปนตน  

             หากสถานประกอบการยังไมสามารถตอบได ใหสอบถามวา สินคาที่มีในรานขณะนี้สามารถมีไวขายไดอีกกี่เดือน    
และบันทึกคําตอบตามที่สถานประกอบการตอบ     
 

 PRVS PIN DAY 

 PRVS PIN STO 

  1  5 

        5  0  0  0   0  0 

 

   ถาสถานประกอบการตองการความ
ชวยเหลือที่ตองการจากหนวยงานของรัฐ  
ใหวงกลม  และใหสอบถามรายละเอียดตอ 
โดยกา  ในวงกลมไดมากกวา 1 ขอ 

        วั ตถุ ประสงค  เพื่ อทราบว าสถาน-
ประกอบการตองการความชวยเหลือจาก
หนวยงานของรัฐ ตลอดจนขอเสนอแนะตางๆ 
ในแตละไตรมาสในเรื่องใดบาง 
         

 ถาสถานประกอบการมีปญหาและ
อุปสรรค ใหวงกลม  และใหสอบถาม
รายละเอียดตอ โดย กา  ในวงกลมได
มากกวา 1 ขอ 

         วัตถุประสงค เพือ่ทราบปญหาและ
อุปสรรคของสถานประกอบการ 
 

 กา        เพียงขอเดียว   
         วัตถุประสงค เพื่อทราบวาสถาน-
ประกอบการมีความประสงคหรือสะดวก
ที่จะใหขอมูลดวยวิธีใด 

 กา  ในวงกลมไดมากกวา 1 ขอ   
         วัตถุประสงค เพื่อทราบวาสถาน-
ประกอบการมีการใช Social Network 
ประเภทใดในการประกอบธุรก ิจ 
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4)  การบันทึกชื่อผูใหขอมูลในตอนลางของแบบสอบถามหนาแรก 
 

ชื่อผูใหขอมูล น.ส.ใจดี  มาด ี ตําแหนง ผูจัดการสาขา 

โทรศัพท/โทรสาร 02-896-4771-2, 02-896-4773 วัน/เดือน/ป 20 เมษายน 2558 

  ใหเจาหนาที่ของ สสช. บันทึกชื่อผูใหขอมูลของสถานประกอบการ ตําแหนงหรือหนาที่รับผิดชอบ พรอมทั้งเบอรโทรศัพทหรือ
โทรสารที่สามารถติดตอไดไวตอนลางของแบบสอบถามดวย ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการตรวจสอบขอมูลหรือติดตอสอบถามเพิ่มเติมภายหลัง 

5)  การบันทึกขอมูลดานหลังแบบสอบถาม  

สถานที่ตั้ง / สถานที่ติดตอของสถานประกอบการ  

เลขที่...............ถนน................................ตรอก/ซอย............................... 

ตําบล/แขวง…............................... อําเภอ/เขต...……………..................... 

จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย...................................... 

โทรศัพท.....................................โทรสาร......................................... 

E-mail………………………………………………………………………………….. 

    ใหเจาหนาที่ฯ บันทึกสถานที่ตั้งหรือสถานที่ติดตอ
ของสถานประกอบการ เพื่อใชในการติดตอสอบถาม                
หากสถานที่ติดตอเปนสถานประกอบการแหงนี้สามารถ
นํามาใชประกอบการตรวจสอบการลงรหัสภาคและจังหวัด
ดวย หากพบวาชื่อ/ที่อยู เปลี่ยนแปลง ใหแกไขในบัญชี
รายชื่อสถานประกอบการตัวอยาง และแจง สสก. ดวย 
(แกไขปรับปรุง ในไตรมาส 4/58) 

 

 

   ในกรณีที่ตองทอดแบบฯ ไวที่สถานประกอบการ หรือ
สงแบบสอบถามไปใหทางไปรษณีย ใหเจาหนาที่ของ สบจ./
สถจ. ระบุชื่อบุคคลและสถานที่ติดตอของสํานักงานฯ ที่
ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส า ม า ร ถ ติ ด ต อ ส อ บ ถ า ม ไ ด                     
บนเสน …………. ดวย 

 

ใชในสํานักงาน 
ชื่อ-นามสกลุ..................................................... เจาหนาที่ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล 
ชื่อ-นามสกลุ..................................................... เจาหนาที่บรรณาธิกรและลงรหสั 
ชื่อ-นามสกลุ..................................................... เจาหนาที่บันทึกขอมูล 
ชื่อ-นามสกลุ.................................................... ผูตรวจ 

 
 

การกําหนดรหัสเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 
การกําหนดรหัส ประกอบดวยตวัเลข 9 หลัก แตละหลักมีความหมาย ดังนี ้

1. ตัวเลข 2 หลักแรก 
หมายถึง รหสัจังหวดั 2 หลัก เชน กรุงเทพมหานคร แทนดวย 10 นครปฐม แทนดวย 73 พะเยา แทนดวย 56 

มุกดาหาร แทนดวย 49 และ ปตตานี แทนดวย 94 เปนตน 
2. ตัวเลขหลักที่ 3 

หมายถึง ระดับการทาํงานของเจาหนาที่ มี 4 ระดบั ดังนี ้
1 คือ เจาหนาที่สถิติสวนกลาง 
2 คือ สถิติจังหวัด 
3 คือ เจาหนาที่วิชาการ 
4 คือ ผูรับจางเหมาบริการ 

การติดตอสอบถาม กรณีสถานประกอบการมีขอสงสัยหรือตองการ
สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โปรดตดิตอบุคคลตามสถานท่ีที่ระบุไว
ดานลางน้ี  
 ………………………………………………

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………  

 นายมหาสมุทร สิงคหา 
 สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร 
 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (หลังเกา) ชั้น 2  
จังหวัดสมุทรสาคร  74000 
   โทร. 034-422072, 086-9568784 

82/4          พระราม 2      

บางน้ําจืด                       เมืองสมุทรสาคร 
สมุทรสาคร                            74000     
90110 02-896-4771-2                02-896-4773 

    เพชรทอง 

P1 

P2 

P3 

P4 

 7     4     3     2      0     0     0     0     1 

 7     4     3     2      0     0     0     0     1 

 7     4     3     2      0     0     0     0     3 

 7     4     3     1      0      0     0    0     1 

นายมหาสมุทร  สิงคหา 
นายมหาสมุทร  สิงคหา 
นางสาวรักษา  พรสวรรค 
นางสาวมานา  เงินดี 

 

- 
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3. ตัวเลขหลักที่ 4 
หมายถึง ตําแหนงของเจาหนาทีป่ฏิบัติงาน 
1 คือ ขาราชการ 
2 คือ พนักงานราชการ 
3 คือ ลูกจาง 
4 คือ พนักงานแจงนับ 

4. ตัวเลขหลักที่ 5 - 9 
หมายถึง การเรียงลําดับของเจาหนาที่ปฏบิัติงาน ตั้งแต 00001 
 

ตัวอยางการบนัทึกรหัส 
 เจาหนาที่ปฏิบตัิงานเก็บรวบรวมขอมูล 
 นายมหาสมุทร สิงคหา เปนพนักงานราชการของสํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ไดรับมอบหมายให
ทําหนาที่เปนเจาหนาที่ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล และเจาหนาที่บรรณาธิกรและลงรหัส ใหบันทึกดังนี้ 

 7 4 3 2 0 0 0 0 1 P1  

 

 เจาหนาที่บรรณาธิกรและลงรหัส 
 เนื่องจากนายมหาสมุทร สิงคหา ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ 2 ตําแหนง ดังนั้นใหบันทึกเชนเดียวกับ
ตําแหนงเจาหนาที่ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล 

7 4 3 2 0 0 0 0 1 P2 
 

 เจาหนาที่บันทึกขอมูล 
 นางสาวรักษา พรสวรรค เปนพนักงานราชการของสํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ไดรับมอบหมายให
ทําหนาที่เปนเจาหนาที่บันทึกขอมูล ใหบันทึกดังนี้ 

7 4 3 2 0 0 0 0 3 P3 
 

 ผูตรวจ 
 นางสาวมานา เงินดี เปนขาราชการของสํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่

เปนผูตรวจ ใหบันทึกดังนี้ 

7 4 3 1 0 0 0 0 1 P4 

 
 

 

 
2.3   การตรวจสอบการบันทึกแบบสอบถาม 
                 เมื่อเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูลบันทึกแบบเสร็จแลว ใหตรวจความถูกตองแนบนัย
ของการบันทึกขอมูลจากงานสนามดังนี ้

 



                            

                                          
  

                                                                               

 ID                

IDENTIFICATION REG CWT TSIC_R TSIC_L  SIZE_R SIZE_L NO QTR YEAR ENU 

CODE                       5 8  

1.  ชื่อสถานประกอบการ 

 

2. รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย (กา ) 
        1.  สวนบุคคล หางหุนสวนสามัญ 
        2. หางหุนสวนสามัญนิติบคุคล หางหุนสวนจาํกัด 
        3. บริษัทจํากัด บริษัทจํากดั (มหาชน) 
        4. สวนราชการ รัฐวสิาหกจิ  
        5. สหกรณ 
        6. อื่น ๆ (ระบุ) 

3. โปรดบันทึกประเภทของกิจการและชนิดของสินคา/บริการ  
เชน ขายของชํา รานสะดวกซื้อ ซุปเปอรมารเก็ต ดิสเคานทสโตร
หางสรรพสินคา ขายปลีกผักและผลไม ขายปลีกเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล 
ขายปลีกเครื่องใชไฟฟา โรงแรม รีสอรท เกสตเฮาส หอพัก ภัตตาคาร 
รานอาหาร รานขายกวยเตี๋ยว รับจัดเลี้ยง สถานีวิทยุ/โทรทัศน รานเกมส 
รานเชาหนังสือ รานเชาวีดีโอ วีซีดี และดีวีดี นักแสดง โตะสนุกเกอร  
ฉายภาพยนตร ลิเก หมอลํา สปา รานตัดผม เสริมสวย รานซักรีดเสื้อผา 
อาบอบนวด เปนตน  (ถาประกอบธุรกิจมากกวา 1 ประเภท โปรดระบุ
ประเภทกิจการและชนิดของสนิคา/บริการที่มีรายรับสูงสุด) 

 

 

 

 
4.   ยอดขายหรือรายรับของสถานประกอบการ 
 

 

 

  เดือน                     ยอดขาย/รายรับ  (จํานวนเต็มบาท) 

 

 

 

  รวม 3 เดือน 
 

5. ในไตรมาสนี้ ยอดขายหรือรายรับเปลี่ยนแปลงไปจากไตรมาสกอน     
หนานั้นหรือไม อยางไร (กา ) 

             1. ไมเปลี่ยนแปลง (ถาไมเปลี่ยนแปลงขามไปถามขอ 7) 

             2. ยอดขาย/รายรับสูงขึ้น 

             3. ยอดขาย/รายรับลดลง 

6. ถายอดขาย/รายรับสูงขึ้นหรือลดลง (กา  รหัส 2 หรือ 3 ในขอ 5) 
    โปรดระบุสิ่งที่มผีลทําใหยอดขาย/รายรับของกิจการ 
    เปลี่ยนแปลงมากที่สุด  (กา  เพียงขอเดียว) 
             1. ฤดูกาล เทศกาล                             5. การปรับปรุงกิจการ 

             2. กําลังซื้อของลูกคา                          6. ภาวะเศรษฐกิจ 

             3. ตนทุน/ราคาสินคา                          7. นโยบายภาครัฐ 

             4. คูแขงทางการคา                            8. อื่น ๆ (ระบ)ุ .......... 

7.  ในไตรมาสนี้ ยอดขาย/รายรับเปลี่ยนแปลงไปจากไตรมาส     
เดียวกันกับปกอนหรือไม (กา ) 

             1. ไมเปลี่ยนแปลง 

              2. สูงขึ้นจากปกอน  รอยละ                                

       3. ลดลงจากปกอน  รอยละ                                         

8.  ความเห็นตอภาวะธุรกิจ (กา ) 
 

                             ดีมาก    ดีเล็กนอย     ทรงตัว   แยเล็กนอย   แยมาก 

     1)  ไตรมาสนี ้

     2)  ไตรมาสถัดไป 

9.  จํานวนคนทํางานตามปกตขิอง 
     สถานประกอบการในไตรมาสนี ้                                              
 

10. มูลคาสินคาคงเหลือเมื่อสิ้นไตรมาส (บันทึกเฉพาะธุรกิจประเภท      
      ขายปลีกในขอ 3 เชน  ขายของชํา  รานสะดวกซื้อ  ซุปเปอรมารเก็ต   
      ดิสเคานทสโตร  หางสรรพสินคา  ขายปลีกสินคาเฉพาะอยาง ฯลฯ) 

 
 
 

และคาดวาสินคาคงเหลือดังกลาว จะสามารถขายได 
ภายในกีว่ันหลังสิ้นสุดไตรมาสปจจุบัน  บันทึก                                   

ชื่อผูใหขอมูล  ตําแหนง  

โทรศัพท/ โทรสาร  วัน / เดือน / ป  

 

        ไตรมาส 1  (ม.ค. - ม.ีค. 58)           ไตรมาส 2  (เม.ย. - ม.ิย. 58)                 
      ไตรมาส 3  (ก.ค. - ก.ย. 58)           ไตรมาส 4  (ต.ค. - ธ.ค. 58) 

การสํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2558 

 

ลับ 

สขต.58 

 

……………………………………………...…………….. 
…………………………………………………...……….. 
…………………………………………………...……….. 

บันทึกยอดขายหรือรายรับจากการขายสินคา/บริการ เปนจํานวนเต็ม 
(บาท) และบันทึกเดือน เปนตัวเลข เชน เดือนมกราคม บันทึก 01 
เปนตน 

…………………………………

          (1)           (2)             (3)           (4)            (5) 

COND 

 

 (จํานวนเต็มบาท) 

FAC 

CHG 

LG 

 STO 
  

 

PRVS 

 TYPE 
 

 R3 
  

 

  TR 
  

  EMP 
  

  M2 
  

  M3 
  

     M1 
  

PDE   

PIN 
 

  

DAY 
 

  

  R1 
  

  R2 
  

TSIC_R บันทึกรหัส              
ตามประเภทกิจการ               

ที่บันทึกในขอ 3 

ชื่อสถานประกอบการในขอ 1 
จะตองสอดคลองกบัรูปแบบฯ     

ในขอ 2 

กา ในวงกลมได 
เพียงขอเดียว 

และบันทกึรหัสใน   

ปฏิบัติงานไตรมาสใดใหกา   
ในวงกลมในไตรมาสนั้น 

และบันทึกเลข 1 - 4 ใน QTR 
ใหตรงกับไตรมาสนั้นดวย 

SIZE R ตองสอดคลอง
กับ EMP ในขอ 9 

กา ในวงกลมได 
เพียงขอเดียว 

และบันทึกรหัสใน   
 

ถาขอ 5 กา  รหัส 2 หรือ 3 
จะตองมีบันทึกตอในขอ 6 โดยกา  

และบันทึกรหัสใน    สิ่งที่มีผล    
ทําใหยอดขายฯ เปลี่ยนแปลงมาก

ที่สุดเพียงขอเดียว 

 

บันทึกรหัส 
ใน   

 
ตองสอดคลองกับขอมูล 

ไตรมาสเดียวกันกับปกอน 

กา ในวงกลม 
และบันทึกรหัสใน   

ตองสอดคลองกับ 
การบันทึก SIZE_R  

 

รหัสของเดือนตองสอดคลองกับ 
ไตรมาสท่ีกา  ไวที่หัวแบบฯ 

      ประเภทของกิจการตอง 
     สอดคลองกับรหัส TYPE    
     และ TSIC_R 
     

         

ขายปลีกกระเบื้อง    

บันทึกมูลคาสนิคาคงเหลือเฉพาะธุรกิจการขายปลีกเทานั้น 
- ถาหมดสต็อกหรอืเปนรหัส 47211, 47212, 47213 ใหบันทึก “0” ได  
- ถาไมมีบันทึกมา ใหสอบถามเพิ่มเติม 
- ถาไมตอบ ใหบันทกึ “9,999,999,999” (เลข 9 สิบตัว) 

อยาลืมรวมยอด 
TR = R1+ R2+ R3 
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ผูจัดการสาขา 
 20 / 4 / 58 

 น.ส. ใจดี  มาดี 
 02-896-4771-2, 02-896-4773 

ถามบีันทึกมูลคาสินคาคงเหลือ จะตองบันทึก DAY ดวย 
- บันทกึ DAY = 0 ได ในกรณีที่ไมมีสินคาคงเหลือหรือเปนธุรกิจรหัส  
  47211, 47212, 47213 เทากบั 0 



ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของสถานประกอบการ 
1.  ปญหาและอุปสรรคของสถานประกอบการ (วงกลมรอบตัวเลขเพียงขอเดียว)   OPIA 

                   ไมมี……..…………1     มี…………..…………2          ถาวงกลม    ใหบันทึก      

ปญหาและอุปสรรค  (กา  ไดมากกวา 1 ขอ)   
 

1. การแขงขันทางการคาเพิ่มมากขึ้น 
ประกอบการ 

 A01   6. ขาดเงินลงทุนและเงินหมุนเวียนในการประกอบการ 
 

 A06 

2. ตนทุนในการดําเนินธุรกิจสูงขึ้น  A02  7. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ 
 

 A07 

3. เศรษฐกิจไมดี / ชะลอตวั  A03  8. กฎ ระเบียบ ขอบังคับของสวนราชการ   A08 

4. กําลังซ้ือของลกูคาลดลง  A04  9. ขาดการสงเสริมและประชาสัมพันธการทองเที่ยว   A09 

5. การจัดเก็บภาษีที่ซ้ําซอน  A05 10. อื่น ๆ (ระบุ) …………………………………..……………             A10 

    
2.  ความชวยเหลือที่ตองการจากหนวยงานของรัฐ (วงกลมรอบตัวเลขเพียงขอเดียว)   OPIB 

                   ไมตองการ……..…………1     ตองการ…………..………….2          ถาวงกลม    ใหบันทึก   
                             ความชวยเหลือที่ตองการจากหนวยงานของรัฐ  (กา  ไดมากกวา 1 ขอ) 

1.  พักชาํระหนี ้  B01   7. สรางเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ                    B07 

2.  สนับสนุนแหลงเงินทุน  B02            8. สงเสริมและประชาสัมพันธการทองเที่ยวมากขึ้น 
 

  B08 

3.  ลดอัตราดอกเบี้ย 
แรงงาน 

 B03            9. สนับสนุนและพัฒนาความรูความสามารถของแรงงาน   B09 

4.  มาตรการลดอัตราภาษ ี  B04          10. แกไขปรับปรุงกฎ ระเบยีบ ขอบังคับของสวนราชการ   B10 

5.  มาตรการควบคุมราคาสินคา  B05          11. สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)   B11 

6.  มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ  B06          12. อื่น ๆ (ระบ)ุ ..............................................................   B12 

    
3.  สถานประกอบการมีความประสงคที่จะใหขอมูลดวยวิธีใดมากที่สุด (กา  ไดเพียงขอเดียว)   C1 

1. สัมภาษณ                                         2. กรอกแบบสอบถามเอง                         3. ไปรษณีย      
6.6.……………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

          4. โทรศัพท                                         5. อีเมล (E-mail)                                   6. ตอบแบบสอบถามทางอินเทอรเน็ต   

4.  สถานประกอบการแหงนี้ มกีารใช Social Network ทางใดในการดําเนินกจิการ (กา  ไดมากกวา 1 ขอ) ถามเฉพาะไตรมาส 1 และ 4 
 

D1 – D7 

1. ไมมีการใช Social Network                   2. Facebook                                       3. Instagram 

4. Twitter                                            5. Website                                          6. Google Plus 
         7. อื่น ๆ (ระบุ) ............................  

 

 
การสํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2558 

วัตถุประสงค 
เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับมูลคาขาย/รายรับจากการ

จําหนายปลีกสินคาและบริการประเภทตางๆ และมูลคาสินคาคงเหลือ 
เพื่อนําไปใชศึกษาแนวโนมและการเปลี่ยนแปลงของยอดขาย/รายรับ 
เปนรายไตรมาส และใชในการวางแผน กําหนดนโยบายดานเศรษฐกิจ
ของประเทศ และใชประกอบการตัดสินใจลงทุนของผูประกอบการ 

การเก็บรักษาความลับของขอมูล 
ขอมูลที่บันทึกในแบบขอถามนี้ สํานักงานฯ จะเก็บไวเปน

ความลับอยางเครงครัดตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 และจะ
ไมนําไปเปดเผยเปนรายกิจการ แตจะนําไปประมวลผลเปนยอดรวมของ
แตละประเภทธุรกิจ และเสนอผลในระดับประเทศเทานั้น 

สํานักงานสถิติแหงชาติ ใครขอขอบคุณทานเจาของและผูประกอบการที่ไดใหความรวมมือในการใหขอมูลมา ณ ที่นี้ดวย 

สถานที่ตั้ง / สถานที่ติดตอของสถานประกอบการ  
เลขที่…………….……ถนน.....………………….……ตรอก/ซอย……..……………… 
ตําบล/แขวง………….…………..……...อําเภอ/เขต……….…………….…………… 
จังหวัด…………….……..…………………รหัสไปรษณีย…………….………………… 
โทรศัพท…………………..…................โทรสาร...........………….……………….... 
E-mail………………..…...………………..…...……….………..…...………………..…... 

การติดตอสอบถาม กรณีสถานประกอบการมีขอสงสัยหรือตองการสอบถามขอมูล
เพิ่มเติม โปรดติดตอบุคคลตามสถานที่ท่ีระบุไวดานลางนี ้
 

ใชในสํานักงาน 
ชื่อ-นามสกุล........................................................................ เจาหนาที่ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล 

ชื่อ-นามสกุล........................................................................ เจาหนาที่บรรณาธิกรและลงรหัส 

ชื่อ-นามสกุล........................................................................ เจาหนาที่บันทึกขอมูล 

ชื่อ-นามสกุล........................................................................ ผูตรวจ 

 
         P1 

         P2 

         P3 

         P4 

 

 ถาวงกลมรหัส 1 (ไมมีปญหาฯ)  
A1-A10 ตองไมมีกา  

 ถาวงกลมรหัส 2 (มีปญหาฯ) 
A1-A10 ตองมีกา  

วงกลมได 
เพียงขอเดียว 

กา  ในวงกลมไดเพียงขอเดียว 
 

ตองมีบันทึกสถานทีต่ั้ง
ของสถานประกอบการ 

 

82/4          พระราม 2         เพชรทอง 
        บางน้ําจดื            เมืองสมุทรสาคร 
 สมุทรสาคร   74000 
   02-896-4771-2      02-896-4773 

   - 

7     4      3     2     0     0     0     0     1 

7     4      3     2     0     0     0     0     1 
7     4      3     2     0     0     0     0     3 

7     4      3     1     0     0     0     0     1 

นายมหาสมุทร  สิงคหา 

นายมหาสมุทร  สิงคหา 

นางสาวรักษา  พรสวรรค 

นางสาวมานา  เงินดี 

 

 ถาวงกลมรหัส 1 (ไมตองการความชวยเหลือฯ) 
B1-B12 ตองไมมีกา  

 ถาวงกลมรหัส 2 (ตองการความชวยเหลือฯ) 
B1-B12 ตองมีกา  

วงกลมได 
เพียงขอเดียว 
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กา  ไดมากกวา 1 ขอ 

 ถามีกา  ไมมีการใช Social Network 

รวมกับขอ 2-7 ใหสอบถามเพิ่มเติม 

และบันทกึใหถูกตองดวย 



ภาคผนวกภาคผนวก



A-1 ภาคผนวก ก

กรุงเทพมหานคร 1    กรุงเทพมหานคร 10 เหนือ 3 เชียงใหม 50

ปริมณฑลและกลาง 2 สมุทรปราการ 11 ลําพูน 51

นนทบุรี 12 ลําปาง 52

ปทุมธานี 13 อุตรดิตถ 53

    พระนครศรีอยุธยา 14 แพร 54

อางทอง 15 นาน 55

ลพบุรี 16 พะเยา 56

สิงหบุรี 17 เชียงราย 57

ชัยนาท 18 แมฮองสอน 58

สระบุรี 19 นครสวรรค 60

ชลบุรี 20 อุทัยธานี 61

ระยอง 21 กําแพงเพชร 62

จันทบุรี 22 ตาก 63

ตราด 23 สุโขทัย 64

ฉะเชิงเทรา 24 พิษณุโลก 65

ปราจีนบุรี 25 พิจิตร 66

นครนายก 26 เพชรบูรณ 67

รหัสภาค/ จังหวัด
โครงการสํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2558

ภาคภาค รหัส จังหวัด จังหวัด รหัสรหัส รหัส

นครนายก 26 เพชรบูรณ 67

สระแกว 27 ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 นครราชสีมา 30

ราชบุรี 70 บุรีรัมย 31

กาญจนบุรี 71 สุรินทร 32

สุพรรณบุรี 72 ศรีสะเกษ 33

นครปฐม 73 อุบลราชธานี 34

สมุทรสาคร 74 ยโสธร 35

สมุทรสงคราม 75 ชัยภูมิ 36

เพชรบุรี 76 อํานาจเจริญ 37

   ประจวบคีรีขันธ 77 บึงกาฬ 38

หนองบัวลําภู 39

ใต 5    นครศรีธรรมราช 80 ขอนแกน 40

กระบ่ี 81 อุดรธานี 41

พังงา 82 เลย 42

ภูเก็ต 83 หนองคาย 43

สุราษฎรธานี 84 มหาสารคาม 44

ระนอง 85 รอยเอ็ด 45

ชุมพร 86 กาฬสินธุ 46

สงขลา 90 สกลนคร 47

สตูล 91 นครพนม 48

ตรัง 92 มุกดาหาร 49

พัทลุง 93

ปตตานี 94

ยะลา 95

นราธิวาส 96



รหัสสิ่งทีม่ีผลทําใหยอดขายหรือรายรับของกิจการเปลี่ยนแปลง (FAC) 

รหัส สิ่งท่ีมีผล คําอธิบาย 

1 ฤดูกาล เทศกาล  เกี่ยวของกับดินฟาอากาศ ธรรมชาติ เชน 
 ฝนแลงทําการเกษตรไมได 
 ฝนตกมาก ทําใหกอสรางไมได 
 เกษตรกรมีรายไดมากในชวงนี้ 
 หนาเพาะปลูก เกษตรกรตองซื้อเครื่องมือฯ มากข้ึน 
เกี่ยวของกับงานเทศกาลตางๆ วันหยุดตามประเพณี เชน 
 เปดเทอมชุดนักเรียนขายดี 
 ออกพรรษา/ปใหมขายดี 
 หนารอนงานบุญไมคอยมี 
 ชวงนี้มีงานเทศกาลมากขายดี (เชน เปนฤดูทองเที่ยว 

มีแขกมาพักมากข้ึน 
 ปดเทอมนักเรียนกลับบาน ขายของไมดี 

 

2 
 

กําลังซื้อของลูกคา   คนไมมีเงินซื้อ คนตกงานมาก 
 คนสั่งซื้อนอยลง 
 มีกําลังซื้อเพ่ิมขึ้น 
 ลูกคาใชจายเฉพาะสิ่งของที่จําเปน 

3 ตนทุน/ราคาสินคา  ราคาสินคาสูงขึ้นทําใหขายไดนอยลง 
 ราคาสินคาทางการเกษตรสูงขึ้นอีกเทาตัว 

4 คูแขงทางการคา  มีบริษัทใหญมาตั้งทําใหขายไมด ี
 มีรานคาประเภทเดียวกันเพิ่มขึ้น 
 มีดาวเทียม คนเชาวีดีโอนอยลง 
 มี CD เถื่อนมาก ทําใหขายไมด ี
 มีตลาดนัดสินคาราคาถูก ทําใหขายไมได 

5 ปรับปรุงกิจการ  ปรับปรุงองคกรใหม 
 ขยายกิจการ ลงทุนเพิ่ม  
 ขายสินคาชนิดใหม 
 ทําเลที่ตั้งของราน 
 มีการโฆษณานอยลง (รานถายรูปจึงมีรายรับนอยลง) 
 โปรโมชั่นตาง ๆ (สงเสริมการขาย) 
 การโฆษณาประชาสัมพันธ 

6 ภาวะเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจไมดี  ลูกคาหยุดกิจการ 
 เศรษฐกิจดีมีลูกคาเพิ่มขึ้น 
 คาครองชีพสูงขึ้น 
 เงินบาทออนตัว 

 

 

 

 

A-3 ภาคผนวก ข 



 A-4  

 

รหัส สิ่งท่ีกระทบ คําอธิบาย 
7 นโยบายภาครัฐ  สงเสริมการลงทุนจากภาครัฐและเอกชน 

 รัฐบาลมนีโยบายไมแนนอน 
 นโยบายใหปดสถานบริการกอนเวลาที่เคยปฏิบัติ 

8 อื่นๆ  คาคุมครอง (คาน้ําชา) 
 ปญหาการเงินของลูกคา 
 กระแส,คานิยม 
 สถานการณทางการเมือง 
 คนนิยมในสินคา/บริการชนิดหนึ่งมากกวาอีกชนิดหนึ่ง  
     (เชน คนเชาวีดีโอมาดู มากกวาเขาโรงหนัง) 
 ปญหาสวนตัว (ปวย) 
 ความกาวหนาทางเทคโนโลยี 

9 ไมตอบ  
 



                            

                                          
  

                                                                               

 ID                

IDENTIFICATION REG CWT TSIC_R TSIC_L  SIZE_R SIZE_L NO QTR YEAR ENU 

CODE                       5 8   

1.  ชื่อสถานประกอบการ 

 

2. รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย (กา ) 
        1.  สวนบุคคล หางหุนสวนสามัญ 
        2. หางหุนสวนสามัญนิติบคุคล หางหุนสวนจาํกัด 
        3. บริษัทจํากัด บริษัทจํากดั (มหาชน) 
        4. สวนราชการ รัฐวสิาหกจิ  
        5. สหกรณ 
        6. อื่น ๆ (ระบ)ุ 

3. โปรดบันทึกประเภทของกิจการและชนิดของสินคา/บริการ  
เชน ขายของชํา รานสะดวกซื้อ ซุปเปอรมารเก็ต ดิสเคานทสโตร
หางสรรพสินคา ขายปลีกผักและผลไม ขายปลีกเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล 
ขายปลีกเครื่องใชไฟฟา โรงแรม รีสอรท เกสตเฮาส หอพัก ภัตตาคาร 
รานอาหาร รานขายกวยเตี๋ยว รับจัดเลี้ยง สถานีวิทยุ/โทรทัศน รานเกมส 
รานเชาหนังสือ รานเชาวีดีโอ วีซีดี และดีวีดี นักแสดง โตะสนุกเกอร  
ฉายภาพยนตร ลิเก หมอลํา สปา รานตัดผม เสริมสวย รานซักรีดเสื้อผา 
อาบอบนวด เปนตน  (ถาประกอบธุรกิจมากกวา 1 ประเภท โปรดระบุ
ประเภทกิจการและชนิดของสนิคา/บริการที่มีรายรับสูงสุด) 

 

 

 

 
4.   ยอดขายหรือรายรับของสถานประกอบการ 
 

 

 

  เดือน                     ยอดขาย/รายรับ  (จํานวนเต็มบาท) 

 

 

 

  รวม 3 เดือน 
 

5. ในไตรมาสนี้ ยอดขายหรือรายรับเปลี่ยนแปลงไปจากไตรมาสกอน     
หนานั้นหรือไม อยางไร (กา ) 

             1. ไมเปลี่ยนแปลง (ถาไมเปลี่ยนแปลงขามไปถามขอ 7) 

             2. ยอดขาย/รายรับสูงขึ้น 

             3. ยอดขาย/รายรับลดลง 

6. ถายอดขาย/รายรับสูงขึ้นหรือลดลง (กา  รหัส 2 หรือ 3 ในขอ 5) 
    โปรดระบุสิ่งที่มผีลทําใหยอดขาย/รายรับของกิจการ 
    เปลี่ยนแปลงมากที่สุด  (กา  เพียงขอเดียว) 
             1. ฤดูกาล เทศกาล                             5. การปรับปรุงกิจการ 

             2. กําลังซื้อของลูกคา                          6. ภาวะเศรษฐกิจ 

             3. ตนทุน/ราคาสินคา                          7. นโยบายภาครัฐ 

             4. คูแขงทางการคา                            8. อื่น ๆ (ระบ)ุ .......... 

7.  ในไตรมาสนี้ ยอดขาย/รายรับเปลี่ยนแปลงไปจากไตรมาส     
เดียวกันกับปกอนหรือไม (กา ) 

              1. ไมเปลี่ยนแปลง 

              2. สูงขึ้นจากปกอน  รอยละ                                

       3. ลดลงจากปกอน  รอยละ                                         

8.  ความเห็นตอภาวะธุรกิจ (กา ) 
 

                             ดีมาก    ดีเล็กนอย     ทรงตัว   แยเล็กนอย   แยมาก 

     1)  ไตรมาสนี ้

     2)  ไตรมาสถัดไป 

9.  จํานวนคนทํางานตามปกตขิอง 
     สถานประกอบการในไตรมาสนี ้                                              
 

10. มูลคาสินคาคงเหลือเมื่อสิ้นไตรมาส (บันทึกเฉพาะธุรกิจประเภท      
      ขายปลีกในขอ 3 เชน  ขายของชํา  รานสะดวกซื้อ  ซุปเปอรมารเก็ต   
      ดิสเคานทสโตร  หางสรรพสินคา  ขายปลีกสินคาเฉพาะอยาง ฯลฯ) 

 
 
 

และคาดวาสินคาคงเหลือดังกลาว จะสามารถขายได 
ภายในกีว่ันหลังสิ้นสุดไตรมาสปจจุบัน  บันทึก                                   

ชื่อผูใหขอมูล  ตําแหนง  

โทรศัพท/ โทรสาร  วัน / เดือน / ป  

 

        ไตรมาส 1  (ม.ค. - ม.ีค. 58)           ไตรมาส 2  (เม.ย. - ม.ิย. 58)                 
      ไตรมาส 3  (ก.ค. - ก.ย. 58)           ไตรมาส 4  (ต.ค. - ธ.ค. 58) 

การสํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2558 

 

ลับ 

สขต.58 

 

……………………………………………...…………….. 
…………………………………………………...……….. 
…………………………………………………...……….. 

บันทึกยอดขายหรือรายรับจากการขายสินคา/บริการ เปนจํานวนเต็ม 
(บาท) และบันทึกเดือน เปนตัวเลข เชน เดือนมกราคม บันทึก 01 
เปนตน 

…………………………………

          (1)           (2)             (3)           (4)            (5) 

COND 

 

 (จํานวนเต็มบาท) 

FAC 

CHG 

LG 

PRVS 

 TYPE 
 

 R2 
  

 

 R3 
  

 

  TR 
  

PIN 
 

  

DAY 
 

  

PDE   

  EMP 
  

  M2 
  

  M3 
  

  M1 
  

  R1 
  

  STO 
  



ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของสถานประกอบการ 
1. ปญหาและอุปสรรคของสถานประกอบการ (วงกลมรอบตัวเลขเพียงขอเดียว)   OPIA 

                   ไมมี……..…………1     มี…………..…………2          ถาวงกลม    ใหบันทึก      

ปญหาและอุปสรรค  (กา  ไดมากกวา 1 ขอ)   
 

1. การแขงขันทางการคาเพิ่มมากขึ้น 
ประกอบการ 

 
 

A01   6. ขาดเงินลงทุนและเงินหมุนเวียนในการประกอบการ 
 

 A06 

2. ตนทุนในการดําเนินธุรกิจสูงขึ้น  
 

A02  7. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ 
 

 A07 

3. เศรษฐกิจไมดี / ชะลอตวั  A03  8. กฎ ระเบียบ ขอบังคับของสวนราชการ   A08 

4. กําลังซ้ือของลกูคาลดลง  A04  9. ขาดการสงเสริมและประชาสัมพันธการทองเที่ยว   A09 

5. การจัดเก็บภาษีที่ซ้ําซอน  A05 10. อื่น ๆ (ระบุ) …………………………………..……………             A10 

    
2. ความชวยเหลือที่ตองการจากหนวยงานของรัฐ (วงกลมรอบตวัเลขเพียงขอเดียว)   OPIB 

                   ไมตองการ……..…………1     ตองการ…………..…………2          ถาวงกลม    ใหบันทึก   
                             ความชวยเหลือที่ตองการจากหนวยงานของรัฐ  (กา  ไดมากกวา 1 ขอ) 

1.  พักชาํระหนี ้  B01   7. สรางเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ                    B07 

2.  สนับสนุนแหลงเงินทุน 
 

B02            8. สงเสริมและประชาสัมพันธการทองเที่ยวมากขึ้น 
 

  B08 

3.  ลดอัตราดอกเบี้ย 
แรงงาน  

B03            9. สนับสนุนและพัฒนาความรูความสามารถของแรงงาน   B09 

4.  มาตรการลดอัตราภาษ ี  B04          10. แกไขปรับปรุงกฎ ระเบยีบ ขอบังคับของสวนราชการ   B10 

5.  มาตรการควบคุมราคาสินคา  B05          11. สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)   B11 

6.  มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ  B06          12. อื่น ๆ (ระบ)ุ ..............................................................   B12 

    
3. สถานประกอบการมีความประสงคที่จะใหขอมูลดวยวิธีใดมากที่สุด (กา  ไดเพียงขอเดียว)   C1 

1. สัมภาษณ                                         2. กรอกแบบสอบถามเอง                          3. ไปรษณีย      
6.6.……………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

          4. โทรศัพท                                          5. อีเมล (E-mail)                                   6. ตอบแบบสอบถามทางอินเทอรเน็ต   

4. สถานประกอบการแหงนี้ มีการใช Social Network ทางใดในการดําเนินธุรกิจ (กา  ไดมากกวา 1 ขอ) ถามเฉพาะไตรมาส 1 และ 4 
 

D1 - D7 

1. ไมมีการใช Social Network                   2. Facebook                                       3. Instagram 

4. Twitter                                           5. Website                                          6. Google Plus 

         7. อื่น ๆ (ระบุ) ............................  

 

 
การสํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2558 

วัตถุประสงค 
เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับมูลคาขาย/รายรับจากการ

จําหนายปลีกสินคาและบริการประเภทตางๆ และมูลคาสินคาคงเหลือ 
เพื่อนําไปใชศึกษาแนวโนมและการเปลี่ยนแปลงของยอดขาย/รายรับ 
เปนรายไตรมาส และใชในการวางแผน กําหนดนโยบายดานเศรษฐกิจ
ของประเทศ และใชประกอบการตัดสินใจลงทุนของผูประกอบการ 

การเก็บรักษาความลับของขอมูล 
ขอมูลที่บันทึกในแบบขอถามนี้ สํานักงานฯ จะเก็บไวเปน

ความลับอยางเครงครัดตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 และจะ
ไมนําไปเปดเผยเปนรายกิจการ แตจะนําไปประมวลผลเปนยอดรวมของ
แตละประเภทธุรกิจ และเสนอผลในระดับประเทศเทานั้น 

สํานักงานสถิติแหงชาติ ใครขอขอบคุณทานเจาของและผูประกอบการที่ไดใหความรวมมือในการใหขอมูลมา ณ ที่นี้ดวย 

สถานที่ตั้ง / สถานที่ติดตอของสถานประกอบการ  
เลขที่…………….……ถนน.....………………….……ตรอก/ซอย……..……………… 
ตําบล/แขวง………….…………..……...อําเภอ/เขต……….…………….…………… 
จังหวัด…………….……..…………………รหัสไปรษณีย…………….………………… 
โทรศัพท…………………..…................โทรสาร...........………….……………….... 
E-mail………………..…...………………..…...……….………..…...………………..…... 

การติดตอสอบถาม กรณีสถานประกอบการมีขอสงสัยหรือตองการสอบถามขอมูล
เพิ่มเติม โปรดติดตอบุคคลตามสถานที่ท่ีระบุไวดานลางนี ้
 

ใชในสํานักงาน 
ชื่อ-นามสกุล........................................................................ เจาหนาที่ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล 

ชื่อ-นามสกุล........................................................................ เจาหนาทีบ่รรณาธิกรและลงรหัส 

ชื่อ-นามสกุล........................................................................ เจาหนาทีบ่ันทึกขอมูล 

ชื่อ-นามสกุล........................................................................ ผูตรวจ 

 
         P1 

         P2 

         P3 

         P4 

 



เอกสารแนบ 2

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หนวยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ

ขั้นท่ี 1 การวางแผนและเตรียมงาน

- ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของและประสานงานเพื่อรับฟงขอคิดเห็น

กับหนวยงานผูใชขอมูล สสก.

- รางแบบขอถาม และปรับปรุง

- พิมพแบบขอถาม  สบก.

- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล สสก.

- จัดทําคูมือการประมวลผล

- คูมือการบรรณาธิกร และลงรหัส

- Data Dictionary    

- Input Format สสก.

คาบเวลาการปฏิบัติงาน 
โครงการสํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2558

ภายใน ม.ค. 58

ต.ค. - ธ.ค. 57

      ม.ค. - ก.พ. 58

- Input Format สสก.

- Machine Edit

- Tabulation Specification

- กําหนดขนาดตัวอยางและจัดทําบัญชีรายชื่อฯ ตัวอยาง สนว.

- จัดทําคูมือฯ วิธีการประมาณผล และวิธีคํานวณคาถวงน้ําหนัก (weight)/CV สนว.

- สงแบบฯ และเอกสารการปฏิบัติงานฯ ให สบจ. / สถจ.  มี.ค. 58   มิ.ย. 58   ก.ย. 58  ธ.ค. 58 สสก./สบก.

ขั้นท่ี 2 การเก็บรวบรวมขอมูล (งานสนาม)

- อบรมชี้แจงการปฏิบัติงานฯ สสก./ศทก./สนว.

- ปฏิบัติงานสนาม (สัมภาษณ / โทรศัพท / ติดตามแบบฯ) 1 - 20 เม.ย. 58 1 - 20 ก.ค. 58 1 - 20 ต.ค. 58 1 - 20 ม.ค. 59 สบจ./สถจ.

ขั้นท่ี 3 การประมวลผลและวิเคราะหขอมูล

- จัดทําโปรแกรมประมวลผล เขียนโปรแกรม ปรับปรุงและทดสอบโปรแกรม

- โปรแกรมบันทึกขอมูล

- โปรแกรม Edit Update ศทก./สสก.

- โปรแกรม Weight

- โปรแกรมตารางรายงานผล

ภายใน มี.ค. 58

ภายใน ม.ค. 58

ก.พ. - มี.ค. 58

 ก.พ. 58

ก.พ. 58

- โปรแกรมตารางรายงานผล

- Upload / Download โปรแกรม และขอมูลที่ http://webintranet.nso.go.th ศทก./สบจ./สถจ.

- บรรณาธิกรและลงรหัส

ตั้งแต 1 เม.ย. 58 เปนตนไป



เอกสารแนบ 2ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หนวยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ

- บันทึกขอมูล 

- บรรณาธิกรดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรและแกไขขอมูล (Machine Editing)

พรอมทั้งเดินตารางขอมูล Unweight เพื่อตรวจสอบขอมูลเบื้องตน

- สง file ขอมูล (Upload / E-mail)  ใหสวนกลาง E-mail : ebusines@nso.go.th

- สงแบบฯ และเอกสารฯ  เขาสวนกลาง 

- ตรวจสอบขอมูล / Machine Edit ซ้ําในสวนกลาง สสก.

- ประมวลผลเปนรูปตาราง เพื่อจัดทํารายงาน ศทก./สสก.

- จัดทําฐานขอมูลโครงการ ศทก.

ขั้นท่ี 4 การนําเสนอขอมูลและการจัดทํารายงาน

- จัดทําตารางสถิติใหผูใชขอมูล  พ.ค. 58  ส.ค. 58  พ.ย. 58  ก.พ. 59 - สัปดาหที่ 7 หลังสิ้นไตรมาส

- สรุปและวิเคราะหขอมูลรายไตรมาส เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ   ภายใน มิ.ย. 58   ภายใน ก.ย. 58  ภายใน ธ.ค. 58  ภายใน มี.ค. 59

- วิเคราะหและจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ (ไตรมาส 1-4) สสก.

ภายใน ก.ค. 58

ภายใน 25 ม.ค. 59

 พ.ค. 58  ส.ค. 58  ก.พ. 59

      ภายใน 25 เม.ย. 58

ภายใน เม.ย. 58

ภายใน 25 ก.ค. 58 ภายใน 25 ต.ค. 58

 พ.ย. 58

ภายใน ต.ค. 58

 ภายใน พ.ค. 59

 ภายใน มี.ค. 59

สบจ./สถจ.

  สบจ./สถจ.ภายใน  ม.ค. 59

สสก.

- วิเคราะหและจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ (ไตรมาส 1-4) สสก.

- จัดพิมพรายงานฉบับสมบูรณ (ไตรมาส 1-4) สบก./สพก.

ขั้นท่ี 5 การใหบริการขอมูล

- เผยแพรขอมูลบนเว็บไซต (www.nso.go.th)  มิ.ย. 58  ก.ย. 58  ธ.ค. 58  มี.ค. 59    สสก./ศทก./สพก.

- จัดทําฐานขอมูล Microdata ศทก.

 ภายใน พ.ค. 59

 ภายใน มิ.ย. 59

 ภายใน มิ.ย. 59



ขั้นการปฏิบัติงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หนวยงานท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ

1. ระบุความตองการ (Specify Needs)

ศึกษาขอมูลและประสานงานเพื่อรับฟงขอคิดเห็นกับหนวยงานผูใชขอมูล สสก.

กําหนดขนาดตัวอยางและจัดทําบัญชีรายชื่อฯ ตัวอยาง สนว.

2. ออกแบบ (Design)

รางแบบขอถาม และปรับปรุง สสก.

ออกแบบแผนพับและปรับปรุง สพก./สสก.

พิมพแบบขอถาม และแผนพับ สบก.

จัดทําคูมือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล สสก.

จัดทําคูมือการประมวลผล

- คูมือการบรรณาธิกร และลงรหัส

ก.พ. - มี.ค. 58

ภายใน ธ.ค. 57

คาบเวลาการปฏิบัติงาน 
โครงการสํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2558

ต.ค. - ธ.ค. 57

ต.ค. - ธ.ค. 57

      ม.ค. - ก.พ. 58

- คูมือการบรรณาธิกร และลงรหัส

- Data Dictionary    

- Input Format สสก.

- Machine Edit

- Tabulation Specification

จัดทําคูมือฯ วิธีการประมาณผล และวิธีคํานวณคาถวงน้ําหนัก (weight)/CV สนว.

สงแบบฯ และเอกสารการปฏิบัติงานฯ ให สบจ. / สถจ.  มี.ค. 58   มิ.ย. 58   ก.ย. 58  ธ.ค. 58 สสก./สบก.

3. พัฒนาระบบ (Build)

4. เก็บรวบรวมขอมูล (Collect)

ชี้แจง/อบรมเจาหนาที่ผูอบรม สสก./สพป.

เจาหนาที่ผูอบรมชี้แจงเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน สบจ./สถจ.  - ประชุม Video Conference

ปฏิบัติงานสนาม (สัมภาษณ / โทรศัพท / ติดตามแบบฯ) 1 - 20 เม.ย. 58 1 - 20 ก.ค. 58 1 - 20 ต.ค. 58 1 - 20 ม.ค. 59 สบจ./สถจ.    13 มี.ค. 58 และ 15 มิ.ย. 58

5. ประมวลผล (Process)

จัดทําโปรแกรมประมวลผล เขียนโปรแกรม ปรับปรุงและทดสอบโปรแกรม

- โปรแกรมบันทึกขอมูล

- โปรแกรม Edit Update ศทก./สสก.

- โปรแกรม Weight

ภายใน มี.ค. 58

ภายใน ม.ค. 58

ก.พ. 58

      ก.พ. - มี.ค. 58

- โปรแกรม Weight

- โปรแกรมตารางรายงานผล

Upload / Download โปรแกรม และขอมูลที่ http://webintranet.nso.go.th ศทก./สบจ./สถจ.ตั้งแต 1 เม.ย. 58 เปนตนไป



ขั้นการปฏิบัติงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หนวยงานท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ

บรรณาธิกรและลงรหัส

บันทึกขอมูล 

บรรณาธิกรดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรและแกไขขอมูล (Machine Editing)

พรอมทั้งเดินตารางขอมูล Unweight เพื่อตรวจสอบขอมูลเบื้องตน

สง file ขอมูล (Upload / E-mail)  ใหสวนกลาง E-mail : ebusines@nso.go.th

สงแบบฯ และเอกสารฯ  เขาสวนกลาง 

ตรวจสอบขอมูล / Machine Edit ซ้ําในสวนกลาง สสก.

ประมวลผลเปนรูปตาราง เพื่อจัดทํารายงาน ศทก./สสก.

จัดทําฐานขอมูลโครงการ ศทก.

6. วิเคราะห (Analyse)

จัดทําตารางสถิติใหผูใชขอมูล  พ.ค. 58  ส.ค. 58  พ.ย. 58  ก.พ. 59 - สัปดาหที่ 7 หลังสิ้นไตรมาส

สรุปและวิเคราะหขอมูลรายไตรมาส เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ   ภายใน มิ.ย. 58   ภายใน ก.ย. 58  ภายใน ธ.ค. 58  ภายใน มี.ค. 59

วิเคราะหและจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ (ไตรมาส 1-4) สสก. ภายใน พ.ค. 59

 พ.ค. 58  ส.ค. 58  พ.ย. 58

ภายใน 25 ก.ค. 58

 ก.พ. 59

 ภายใน มี.ค. 59

สบจ./สถจ.

ภายใน เม.ย. 58 ภายใน ก.ค. 58 ภายใน ต.ค. 58 ภายใน  ม.ค. 59   สบจ./สถจ.

      ภายใน 25 เม.ย. 58 ภายใน 25 ต.ค. 58 ภายใน 25 ม.ค. 59

สสก.

วิเคราะหและจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ (ไตรมาส 1-4) สสก.

จัดพิมพรายงานฉบับสมบูรณ (ไตรมาส 1-4) สบก./สพก.

7. เผยแพร (Disseminate)

เผยแพรขอมูลบนเว็บไซต (www.nso.go.th)  มิ.ย. 58  ก.ย. 58  ธ.ค. 58  มี.ค. 59    สสก./ศทก./สพก.

จัดทําฐานขอมูล Microdata ศทก.

8. เก็บรักษาขอมูล (Archive)

9. ประเมินผล (Evaluate)

 ภายใน พ.ค. 59

 ภายใน มิ.ย. 59

 ภายใน มิ.ย. 59
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