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ประกาศสํานักงานสถิติแหงชาติ
เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธดี ําเนินการในการสํารวจตัวอยาง
โครงการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๙
ดวยสํานักงานสถิติแหงชาติ จะดําเนินการสํารวจตัวอยางโครงการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลสถิติ เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ในเรื่อง จํานวนประชากรที่ใชคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และโทรศัพทมือถือ
จํานวนครัวเรือนที่มีอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประเภทตาง ๆ คือ เครื่องโทรศัพท
พื้นฐาน โทรสาร เครื่องคอมพิวเตอร และการเชื่อมตออินเทอรเน็ตในครัวเรือน รายละเอียดของการใช
คอมพิวเตอร อิน เทอรเน็ต และโทรศัพทมือถือของประชากร เชน สถานที่ใช กิจกรรมในการใช
ความถี่ในการใช เพื่อประโยชนในการนําขอมูลไปใชในการกําหนดนโยบายและวางแผนและพัฒนาดาน ICT
ของหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนสามารถนําไปใชเปนแนวทาง
ในการวางแผนการกระจายความรูทางดาน ICT ใหกับประชาชนอยางทั่วถึง
อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัตสิ ถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐
และ กฎกระทรวงวาดวยการสํารวจตัวอยางการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการในการสํารวจตัวอยางการมีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังตอไปนี้
๑. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
เก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีสงเจาหนาที่ของสํานักงานสถิติแหงชาติออกไปทําการสัมภาษณ
ครัวเรือนที่ตกเปนตัวอยาง โดยสอบถามขอมูลจากสมาชิกทุกคนในครัวเรือนและกรอกขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณ ลงในแบบสอบถาม
๒. รายละเอียดของแบบสอบถาม และวิธีการกรอกแบบสอบถาม
๒.๑ แบบสอบถามที่ใชในการทําสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
หนาปก
แบบ สทค.
ตอนที่ ๑ ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน (สดมภ T๑ – T๖)
ตอนที่ ๒ การศึกษา (สดมภT๗ – T๘)
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๓ การทํางาน (สดมภ T๙ – T๑๓)
๔ การใชคอมพิวเตอร (สดมภ T๑๔ – T๓๔)
๕ การใชอินเทอรเน็ต (สดมภ T๓๕ – T๗๘)
๖ การมีโทรศัพทมือถือ (สดมภ T๗๙ – T๘๘)
๗ การมีการใชอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน

(T๘๙ – T๑๑๘)
๒.๒ วิธีการบันทึกรายการในแบบสอบถาม มีดังนี้
หนาปก ที่ตั้งครัวเรือน
พนักงานแจงนับเปนผูบันทึกรายละเอียดสถานที่ตั้งของเขตแจงนับตัวอยางตามที่เปน
จริงในปจจุบัน ใหครบถวน และลําดับที่เขตแจงนับตัวอยาง พรอมทั้งรหัส ดังนี้
คอลัมน ๑ ภาค
คอลัมน ๒ - ๓ จังหวัด
คอลัมน ๔ - ๕ อําเภอ/เขต
คอลัมน ๖ - ๗ ตําบล/แขวง
คอลัมน ๘ เขตการปกครอง
คอลัมน ๙ - ๑๑ เขตแจงนับ
คอลัมน ๑๒ - ๑๓ หมูบานหรือชื่อหมูบาน
คอลัมน ๑๔ - ๑๗ ลําดับที่เขตแจงนับตัวอยาง
คอลัมน ๑๘ - ๑๙ ชุด EA ตัวอยาง
คอลัมน ๒๐ - ๒๑ เดือน
คอลัมน ๒๒ - ๒๓ พ.ศ.
คอลัมน ๒๔ - ๒๕ ลําดับที่ครัวเรือนตัวอยาง
คอลัมน ๒๖ ประเภทครัวเรือน
คอลัมน ๒๗ - ๒๘ จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่แจงนับ
คอลัมน ๒๙ – ๓๐ จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่นับจด
คอลัมน ๓๑ - ๓๒ ผลการแจงนับ
ตอนที่ ๑ ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๔๒ ง

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๙

สดมภ T๑ ใหบันทึกลําดับที่ของสมาชิกทุกคนในครัวเรือน
สดมภ T๒ ใหบันทึก ชื่อตัวและชื่อสกุล พรอมทั้งคํานําหนาชื่อของสมาชิกทุกคน
ในครัวเรือน
สดมภ T๓ ใหบัน ทึกรหัสความเกี่ยวพัน กับ หัวหนาครัว เรือนของสมาชิกทุกคน
ในครัวเรือน
สดมภ T๔ ใหบันทึกรหัสเพศของสมาชิกทุกคนในครัวเรือน
สดมภ T๕ ใหบันทึกอายุเต็มปบริบูรณของสมาชิกทุกคนในครัวเรือน
สดมภ T๖ ถามเฉพาะผูมีอายุตั้งแต ๑๕ ปขึ้นไป ใหบันทึกรหัสสถานภาพสมรส
ของสมาชิกในครัวเรือน
ตอนที่ ๒ การศึกษา
สดมภ T๗ ใหบันทึกรหัสการศึกษาขณะที่กําลังเรียนอยู
สดมภ T๘ ใหบันทึกรหัสการศึกษาที่จบระดับการศึกษาสูงสุด และสาขาวิชา
ตอนที่ ๓ การทํางาน (ถามเฉพาะผูมีอายุ ๑๕ ปขึ้นไป)
สดมภ T๙ ใหบันทึกรหัสการทํางานใน ระหวาง ๑๒ เดือนกอนวันสัมภาษณ
สดมภ T๑๐ ใหบันทึกรหัสอาชีพหลักในรอบปที่ผานมา
สดมภ T๑๑ ใหบันทึกรหัสประเภทกิจกรรมที่ทํา หรือผลิต
สดมภ T๑๒ ใหบันทึกรหัสสถานภาพการทํางาน
สดมภ T๑๓ ใหบันทึกรหัสเหตุผลที่ไมไดทํางาน
ตอนที่ ๔ การใชคอมพิวเตอร (ถามเฉพาะผูที่มีอายุ ๖ ปขึ้นไป)
สดมภ T๑๔ ใหบันทึกรหัสการใชคอมพิวเตอรตั้งโตะ (PC)
สดมภ T๑๕ ใหบันทึกรหัสการใชคอมพิวเตอรพกพา (Notebook)
สดมภ T๑๖ ใหบันทึกรหัสการใช Tablet (เชน iPad, Galaxy Tab)
สดมภ T๑๗ ใหบันทึกรหัสใชคอมพิวเตอรจากที่บาน/ที่พักอาศัย
สดมภ T๑๘ ใหบันทึกรหัสใชคอมพิวเตอรจากที่ทํางาน
สดมภ T๑๙ ใหบันทึกรหัสใชคอมพิวเตอรจากสถานศึกษา
สดมภ T๒๐ ใหบันทึกรหัสใชคอมพิวเตอรจากรานอินเทอรเน็ต
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สดมภ T๒๑ ใหบันทึกรหัสใชคอมพิวเตอรจากศูนยบริการสารสนเทศประชาชน/
หองสมุด/ศูนยการเรียนรู ICT ชุมชน
สดมภ T๒๒ ใหบันทึกรหัสใชคอมพิวเตอรจากบานเพื่อน/คนรูจัก/ญาติ
สดมภ T๒๓ ใหบันทึกรหัสใชคอมพิวเตอรจากสถานที่ใหบริการอื่น ๆ เชน วัด
สถานีอนามัย อบต. ฯลฯ
สดมภ T๒๔ ใหบันทึกรหัสแหลงที่ใชคอมพิวเตอรจากสถานที่ตาง ๆ ผานคอมพิวเตอร
พกพา (Notebook, Tablet)
สดมภ T๒๕ ใหบันทึกรหัสแหลงที่ใชคอมพิวเตอรจากที่อื่น ๆ
สดมภ T๒๖ ใหบันทึกรหัสใชคอมพิวเตอรเพื่อทํางาน
สดมภ T๒๗ ใหบันทึกรหัสใชคอมพิวเตอรเพื่อเรียน
สดมภ T๒๘ ใหบันทึกรหัสใชคอมพิวเตอรเพื่ออานหนังสือ/หาความรู (e-book)
สดมภ T๒๙ ใหบันทึกรหัสใชคอมพิวเตอรเพื่อเลนเกม
สดมภ T๓๐ ใหบันทึกรหัสใชคอมพิวเตอรเพื่อความบันเทิง
สดมภ T๓๑ ใหบันทึกรหัสใชคอมพิวเตอรเพื่อใชงานอินเทอรเน็ต
สดมภ T๓๒ ใหบันทึกรหัสการใชคอมพิวเตอรเพื่อกิจกรรมอื่น ๆ
สดมภ T๓๓ ใหบันทึกรหัสความถี่ในการใชคอมพิวเตอร
สดมภ T๓๔ ใหบันทึกรหัสการใชเวลาในการใชคอมพิวเตอรตอวัน
ตอนที่ ๕ การใชอินเทอรเน็ต (ถามเฉพาะผูที่มีอายุ ๖ ปขึ้นไป)
สดมภ T๓๕ ใหบันทึกรหัสการเคยใชอินเทอรเน็ตในสถานที่ตาง ๆ
สดมภ T๓๖ ใหบันทึกรหัสประเภทความเร็วอินเทอรเน็ตสวนใหญที่ใช
สดมภ T๓๗ ใหบันทึกรหัสที่ใชอินเทอรเน็ตจากที่บาน/ที่พักอาศัย
สดมภ T๓๘ ใหบันทึกรหัสที่ใชอินเทอรเน็ตจากที่ทํางาน
สดมภ T๓๙ ใหบันทึกรหัสที่ใชอินเทอรเน็ตจากสถานศึกษา
สดมภ T๔๐ ใหบันทึกรหัสที่ใชอินเทอรเน็ตจากรานอินเทอรเน็ต
สดมภ T๔๑ ใหบันทึกรหัสที่ใชอิน เทอรเน็ตจากจากศู นยบ ริการสารสนเทศเพื่อ
ประชาชน/หองสมุด/ศูนยการเรียนรู ICT ชุมชน
สดมภ T๔๒ ใหบันทึกรหัสที่ใชอินเทอรเน็ตจากบานเพื่อน/คนรูจัก/ญาติ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๔๒ ง

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๙

สดมภ T๔๓ ใหบันทึกรหัสที่ใชอินเทอรเน็ตจากสถานที่ใหบริการอื่น ๆ เชน วัด
สถานีอนามัย อบต. ฯลฯ
สดมภ T๔๔ ใหบันทึกรหัสที่ใชอินเทอรเน็ต ตามสถานที่ตาง ๆ ผานโทรศัพทมือถือ/
คอมพิวเตอรพกพา (Notebook, Tablet)
สดมภ T๔๕ ใหบันทึกรหัสที่ใชอินเทอรเน็ตตามสถานที่อื่น ๆ
สดมภ T๔๖ ใหบันทึกรหัสเคยใชคอมพิวเตอรตั้งโตะ (PC) ในการเขาถึงอินเทอรเน็ต
สดมภ T๔๗ ใหบันทึกรหัสเคยใชคอมพิวเตอรพกพา (Notebook ) ในการเขาถึง
อินเทอรเน็ต
สดมภ T๔๘ ใหบันทึกรหัสเคยใช Tablet (เชน iPad GalaxyTab) ในการ
เขาถึงอินเทอรเน็ต
สดมภ T๔๙ ใหบันทึกรหัสการใชโทรศัพทมือถือแบบ Smart Phone ในการ
เขาถึงอินเทอรเน็ต
สดมภ T๕๐ ใหบันทึกรหัสการใชโทรศัพทมือถือแบบ Feature Phone ในการ
เขาถึงอินเทอรเน็ต
สดมภ T๕๑ ใหบันทึกรหัสการใชอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอื่น ๆ
เชน Smart TV ใน การเขาถึงอินเทอรเน็ต
สดมภ T๕๒ ใหบันทึกรหัสชวงเวลาสวนใหญที่ใชอินเทอรเน็ต
สดมภ T๕๓ ใหบันทึกรหัสคาใชจายในการใชอินเทอรเน็ตตอเดือน
สดมภ T๕๔ ใหบันทึกรหัสความถี่ในการใชอินเทอรเน็ต
สดมภ T๕๕ ใหบันทึกรหัสเวลาที่ใชอินเทอรเน็ตตอวัน
สดมภ T๕๖ ใหบันทึกรหัสที่ใชอินเทอรเน็ต เพื่อรับ - สงอีเมล
สดมภ T๕๗ ใหบันทึกรหัสที่ใชอินเทอรเน็ต เพื่อคนหาขอมูลเกี่ยวกับสินคา/บริการ
สดมภ T๕๘ ใหบันทึกรหัสที่ใชอินเทอรเน็ตเพื่อสั่งจอง/สั่งซื้อสินคา และบริการ
ผานระบบออนไลน
สดมภ T๕๙ ใหบันทึกรหัสที่ใชอินเทอรเน็ต เพื่อทําธุรกิจหรือเสนอขายสินคาและ
บริการ
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สดมภ T๖๐ ใหบันทึกรหัสที่ใชอินเทอรเน็ต เพื่อคนหาขอมูลเกี่ยวกับสินคาและ
บริการดานสุขภาพ
สดมภ T๖๑ ใหบันทึกรหัสที่ใชอินเทอรเน็ต เพื่อคนหาขอมูลของภาครัฐ
สดมภ T๖๒ ใหบันทึกรหัสที่ใชอินเทอรเน็ต เพื่อติดตอ/รับสง ดาวนโหลดเอกสาร/
ทําธุรกรรมกับหนวยงานภาครัฐ
สดมภ T๖๓ ใหบันทึกรหัสที่ใชอินเทอรเน็ต เพื่อติดตามขาวสาร/อานหรือดาวนโหลด
นสพ. นิตยสาร (e-book)
สดมภ T๖๔ ใหบันทึกรหัสที่ใชอินเทอรเน็ต เพื่อหางานทํา/สมัครงานผานระบบ
ออนไลน
สดมภ T๖๕ ใหบันทึกรหัสที่ใชอินเทอรเน็ต เพื่อดาวนโหลด/รูปภาพ/หนัง/วีดีโอ/
เพลง/เกม/เลนเกม/ดูหนัง/ฟงเพลง/ฟงวิทยุ ฯลฯ
สดมภ T๖๖ ใหบันทึกรหัสที่ใชอินเทอรเน็ต เพื่อดาวนโหลดซอฟตแวร ฯลฯ
สดมภ T๖๗ ใหบันทึกรหัสที่ใชอินเทอรเน็ต เพื่อการสนทนาผาน Blog Web ๒.๐/
chat/Instant Message Discussion ออนไลน
สดมภ T๖๘ ใหบันทึกรหัสที่ใชอินเทอรเน็ต เพื่อ Social Network เชน Facebook
Twitter GooglePlus Line Instagram เปนตน
สดมภ T๖๙ ใหบันทึกรหัสที่ใชอินเทอรเน็ต เพื่อศึกษาเรียนรูผาน Internet
สดมภ T๗๐ ใหบันทึกรหัสที่ใชอินเทอรเน็ต เพื่อโทรศัพทผาน Internet (VoIP)
เชน โทรผาน Skype iTalk Video ผาน Webcam
สดมภ T๗๑ ให บั น ทึ ก รหั ส ที่ ใ ช อิ น เทอรเ น็ ต เพื่ อ ทํ า ธุ ร กรรมเกี่ ย วกั บ การเงิ น
(Internet Banking Mobile Banking)
สดมภ T๗๒ ให บั น ทึ ก รหั ส ที่ ใ ช อิ น เทอร เ น็ ต เพื่ อ อั พ โหลดข อ มู ล รู ป ภาพ/
ภาพถาย/วีดีโอ/เพลง/ Software ฯลฯ เพื่อแบงปน (Share) บนเว็บไซต
สดมภ T๗๓ ใหบันทึกรหัสที่ใชอินเทอรเน็ต เพื่อทํากิจกรรมอื่น ๆ
สดมภ T๗๔ ใหบันทึกรหัสการจองหรือซื้อสินคาและบริการทางอินเทอรเน็ต
สดมภ T๗๕ ใหบันทึกรหัสประเภทสินคาและบริการทางอินเทอรเน็ตที่สวนใหญ
เคยจองหรือซื้อสินคา
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สดมภ T๗๖ ใหบันทึกรหัสคาใชจายในการซื้อสินคาและบริการทางอินเทอรเน็ตตอป
สดมภ T๗๗ ให บั น ทึ ก รหั ส วิ ธี ใ นการชํ า ระค า สิ น ค า และบริ ก ารที่ สั่ ง ซื้ อ ทาง
อินเทอรเน็ตแบบออนไลน
สดมภ T๗๘ ให บั น ทึ ก รหั ส เหตุ ผ ลที่ ไ ม เ คยจองหรื อ ซื้ อ สิ น ค า และบริ ก ารทาง
อินเทอรเน็ต
ตอนที่ ๖ การมีโทรศัพทมือถือ (ถามเฉพาะผูที่มีอายุ ๖ ปขึ้นไป)
สดมภ T๗๙ ใหบันทึกรหัสการมีโทรศัพทมือถือใช
สดมภ T๘๐A ใหบันทึกจํานวนเครื่องของโทรศัพทมือถือแบบ Feature Phone
ที่ใชงาน
สดมภ T๘๐B ใหบันทึกจํานวนเครื่องโทรศัพทมือถือแบบใชงาน Smart Phone
ที่ใชงาน
สดมภ T๘๑ ใหบันทึกรหัสวิธีการชําระคาบริการโทรศัพทมือถือ
สดมภ T๘๒ ใหบันทึกรหัสคาใชจายการใชโทรศัพทมือถือเฉลี่ยตอเดือน
สดมภ T๘๓ ใหบันทึกรหัสเคยใชบริการ SMS ผานทางโทรศัพทมือถือ
สดมภT๘๔ ใหบันทึกรหัสการใชบริการ data (Internet เชน mms e-mail
Socialmedia ผานทางโทรศัพทมือถือ
สดมภ T๘๕ ให บั น ทึ ก รหั ส การใช บ ริ ก าร Mobile Banking ผ า นทาง
โทรศัพทมือถือ
สดมภ T๘๖ ใหบันทึกรหัสการใชบริการฟงกชั่นบนโทรศัพทมือถือ
สดมภ T๘๗ ใหบันทึกรหัสการใชบริการอื่น ๆ ผานทางโทรศัพทมือถือ
สดมภ T๘๘ ใหบันทึกรหัสความตองการมี/ซื้อโทรศัพทมือถือ (เพิ่มเติม) ภายใน
๑ ป Response ใหบันทึกรหัสผูที่ตอบสัมภาษณ
ตอนที่ ๗ การมีการใชอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน (ถามเฉพาะ
หัวหนาครัวเรือนหรือผูที่สามารถใหคําตอบไดในครัวเรือนสวนบุคคล)
สดมภ T๘๙ ใหบันทึกจํานวนเลขหมายโทรศัพทพื้นฐานในครัวเรือน
สดมภ T๙๐ ใหบันทึกรหัสคาใชจายของโทรศัพทพื้นฐานเฉลี่ยตอเดือนในครัวเรือน
สดมภ T๙๑ ใหบันทึกรหัสเหตุผลใดที่ใชโทรศัพทพื้นฐานในครัวเรือน
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สดมภ T๙๒ ใหบันทึกจํานวนเครื่องโทรสารในครัวเรือน
สดมภ T๙๓ ใหบันทึกรหัสความตองการยกเลิก/ติดตั้งโทรศัพทพื้นฐาน (เพิ่มเติม)
ในอนาคตของครัวเรือน
สดมภ T๙๔ ใหบันทึกจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ (PC) ในครัวเรือน
สดมภ T๙๕ ใหบันทึกจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) ในครัวเรือน
สดมภ T๙๖ ใหบันทึกจํานวนเครื่อง Tablet ในครัวเรือน
สดมภ T๙๗ ใหบันทึกรหัสเหตุผลที่ครัวเรือนไมมีคอมพิวเตอร
สดมภ T๙๘ ใหบันทึกรหัสความตองการของครัวเรือนที่มีโครงการจะซื้อคอมพิวเตอร
สดมภ T๙๙ ใหบันทึกรหัสคาใชจายของครัวเรือนในการซื้อฮารดแวรระหวาง ๑๒ เดือน
กอนวันสัมภาษณ
สดมภ T๑๐๐ ใหบันทึกรหัสคาใชจายของครัวเรือนในการซื้อซอฟแวรระหวาง ๑๒ เดือน
กอนวันสัมภาษณ
สดมภ T๑๐๑ ใหบันทึกรหัสคาใชจายของครัวเรือนในการซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร
และบริการที่เกี่ยวของระหวาง ๑๒ เดือนกอนวันสัมภาษณ
สดมภ T๑๐๒ ใหบันทึกรหัสคาใชจายของครัวเรือนในการซื้ออุปกรณสื่อสารและ
บริการที่เกี่ยวของระหวาง ๑๒ เดือนกอนวันสัมภาษณ
สดมภ T๑๐๓ ใหบันทึกรหัสการเลน Facebook หรือ Line หรือ Whats App
หรือ Instagram ภายในบานของสมาชิกในครัวเรือน
สดมภ T๑๐๔ ใหบันทึกรหัสการเขาถึงและมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตในครัวเรือน
สดมภ T๑๐๕ ใหบันทึกรหัสการเขาถึงอินเทอรเน็ต โดยใชคอมพิวเตอรตั้งโตะ (PC)
สดมภ T๑๐๖ ใหบันทึกรหัสการเขาถึงอิน เทอรเน็ต โดยใชคอมพิวเตอรพกพา
(Notebook)
สดมภ T๑๐๗ ใหบันทึกรหัสการเขาถึงอินเทอรเน็ตโดยใช Tablet (เชน iPad,
Galaxy Tab)
สดมภ T๑๐๘ ใหบันทึกรหัสการเขาถึงอินเทอรเน็ต โดยใชโทรศัพทมือถือ
สดมภ T๑๐๙ ใหบันทึกรหัสการเขาถึงอินเทอรเน็ต โดยใชอุปกรณเทคโนโลยีอื่น ๆ
เชน Smart TV
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สดมภ T๑๑๐ ใหบันทึกรหัสการเลือกใชบริการแพคเกจอินเทอรเน็ตในครัวเรือน
สดมภ T๑๑๑ ใหบั น ทึกรหัสค าใชจายในการใชอิ น เทอรเน็ ต เฉลี่ยตอ เดือนของ
ครัวเรือนระหวาง ๑๒ เดือน กอนวันสัมภาษณ
สดมภ T๑๑๒ ใหบันทึกรหัสความเร็วของอินเทอรเน็ตที่ใชในครัวเรือน
สดมภ T๑๑๓ ใหบันทึกรหัสเหตุผลที่ครัวเรือนไมเชื่อมตออินเทอรเน็ต”
สดมภ T๑๑๔ ใหบันทึกรหัสความตองการเชื่อมตออินเทอรเน็ตของครัวเรือนใน
อนาคต
สดมภ T๑๑๕ ใหบันทึกรหัสความตองการของครัวเรือนในการเชื่อมตออินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง (เพิ่มขึ้น)
สดมภ T๑๑๖ ใหบันทึกรหัสความตองการของครัวเรือนที่ตองการใหภาครัฐเขามา
ดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สดมภ T๑๑๗ ใหบันทึกรหัสความตองการของครัวเรือนที่ตองการใหภาครัฐเขามา
ชวยเหลือในการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สดมภ T๑๑๘ ใหบันทึกรหัสรายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนระหวาง ๑๒ เดือน
กอนวันสัมภาษณ
๓. พนักงานเจาหนาที่จะออกสอบสัมภาษณหัวหนาครัวเรือนและสมาชิกในครัวเรือนระหวาง
เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. ขอมูลอื่น ๆ ที่ประชาชนควรทราบ
๔.๑ ขอมูลที่ไดจากการสํารวจตัวอยางการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในครัวเรือน ๒๕๕๙ จะไมมีการเปดเผยขอมูลเปนรายบุคคล แตจะนําเสนอในภาพรวมของประเทศ
ภาคจังหวัด และเขตการปกครอง และไมเกี่ยวของกับการเรียกเก็บภาษีใด ๆ
๔.๒ บุคคลซึ่งมีหนาที่จะตองใหขอมูลตามประกาศฉบับนี้ หมายถึง ประชากรทุกคนใน
ครัวเรือน ณ ที่อยูอาศัยปกติ ในเขตพื้นที่การสํารวจตัวอยางที่พบในวันที่การสํารวจ ไดแก
(๑) คนไทยทุกคน ซึ่งอาศัยอยูในประเทศไทย ในวันที่ทําการสํารวจ
(๒) คนไทยและคนตางดาว ซึ่งมีที่อยูอาศัยปกติในประเทศไทย แตในวันที่ทําการ
สํ า รวจได ไปฝ ก ภาคซ อ มรบ เดิ น เรื อ ทะเล เดิ น ทางไป หรื อ อยู ใ นต า งประเทศเป น การชั่ ว คราว
โดยไมไดตั้งใจจะตั้งหลักแหลง
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(๓) คนตางดาว ซึ่งเขามาอยูในประเทศไทย เปนระยะเวลาสามเดือนขึ้นไป นับถึง
วันที่ทําการสํารวจ และใหหมายความรวมถึงบุตรที่เกิดจากคนตางดาวที่ยังอาศัยอยูในประเทศไทย เปน
ระยะเวลาเกินกวาสามเดือนดวย
๔.๓ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ กําหนดใหเปน
หนาที่ข องบุคคลที่จะตองใหขอมูลตามวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้ ผูใดไมใหขอมูล หรือไมกรอก
แบบสอบถามตามวิธี ก ารที่ กํา หนดในประกาศนี้ หรื อไมส ง คืน แบบสอบถามที่ ไ ดก รอกรายการแล ว
แก พ นัก งานเจา หนา ที่ ภ ายในระยะเวลาที่ กํา หนดในประกาศนี้ หรื อ ไม ใ หค วามสะดวกแก พ นัก งาน
เจ าหน าที่ ซึ่ ง เข า ไปในอาคารหรื อที่ ทํ าการของบุ ค คล ซึ่ ง จะต องให ข อมู ล หรื อ กรอกแบบสอบถาม
ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาอื่นใดที่บุคคลซึ่งจะตองใหขอมูลไดแจงให
ทราบ เพื่อสอบถามขอมูลหรือดําเนิน การกรอกแบบสอบถามหรือเพื่อตรวจสอบความถูกของขอมูล
ตองระวางโทษปรับไมเกินสามพันบาท
๔.๔ บุคคลซึ่งมีหนาที่จะตองใหขอมูลตาม (๑) – (๓) ที่จงใจใหขอมูลเปนเท็จ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ทั้งนี้ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง
ตามความเปนจริง
๔.๕ สํานักงานสถิตแิ หงชาติ จะดําเนินการตามมาตรการคุม ครองขอมูลสวนบุคคลที่ไดจาก
การเก็บรวบรวมขอมูลอยางเครงครัดตามพระราชบัญญัตสิ ถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อเปนหลักประกันมิใหเกิด
ความเสียหายแกผูซึ่งตองใหขอมูล โดยจะนําขอมูลเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะรายที่เจาของขอมูลไดใหไว
หรื อ กรอกแบบสอบถามไปใช ใ นการจั ด ทํ า สถิติ วิ เ คราะห ห รื อ วิ จัย เท า นั้ น หากพบว า เจ าหน า ที่ ข อง
หนวยงานมีการฝาฝน โดยนําขอมูลเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะรายไปเปดเผยขอมูลตอบุคคลอื่น ซึ่งไม มี
หนาที่ตามพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ หรือมิใชกรณีเปดเผยเพื่อประโยชนแกการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
ที่ตองหาวากระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเปดเผยตอสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการ
มหาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานอื่นของรัฐ เพื่อประโยชนในการจัดทําสถิติ วิเคราะห
หรือวิจัย ทั้งนี้ เทาที่ไมกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของขอมูล และตองไมระบุหรือเปดเผยถึงเจาของ
ขอมูล หนวยงานจะดําเนินการทางอาญาตอเจาหนาที่ผูฝาผืนทันที
๔.๖ พนักงานเจาหนาที่ ซึ่งไดรับ การแตง ตั้ง จากผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหง ชาติ
มีอํานาจตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในการเขาไปในอาคารหรือที่ทําการของบุคคลซึ่งจะตองให
ขอมูลหรือกรอกแบบสอบถาม ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาอื่นใดที่

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๔๒ ง

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๙

บุคคลนั้นไดแจงใหทราบ เพื่อสอบถามขอมูล หรือดําเนินการกรอกแบบสอบถาม หรือเพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล ในการนี้บุคคลดังกลาวตองอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามสมควร
ทั้งนี้ พนักงานเจาหนาที่จะตองแสดงบัตรประจําตัวแกผูตองใหขอมูล หรือผูที่เกี่ยวของกอนการสอบถาม
ขอมูลทุกครั้ง
๔.๗ บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ มีจุดตรวจสอบ ดังนี้
จุดตรวจสอบ
-บัตรประจําตัว
พนักงานเจาหนาที่

ดานหนา
จุดตรวจสอบ
-เลขที่...... / ๒๕..

-ตราประทับของหนวยงานและ
ลายมือชื่อผูมีอํานาจออกบัตร

จุดตรวจสอบ
-วันออกบัตร วัน/เดือน/๒๕..
-บัตรหมดอายุ วัน/เดือน/๒๕..

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
วิไลลักษณ ชุลวี ัฒนกุล
ผูอํานวยการสํานักงานสถิตแิ หงชาติ

