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A11 - 1

ถามรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย์สินประเภทคงทนที่มีอายุใช้งานตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป (Consumer Durable Good: those whose expected lifetime is greater than three years)

1) ปัจจบุนัสมำชิกครัวเรือนทกุคนมีสนิทรัพย์ที่เป็นเจ้ำของรวมกนัมลูคำ่ประมำณก่ีบำท (ไม่นับรวมที่ดิน ผลผลิตทางการเกษตร และสินทรัพย์ทางการเงนิ)

ถ้ำผู้ตอบไม่ทรำบหรือไม่ต้องกำรบอกมลูคำ่ ให้กรอก "DK" หรือ "RF" และระบเุป็นช่วงของมลูคำ่แทน ha1a

ช่วงมลูคำ่สนิทรัพย์ (บาท) ตัง้แต ่ ha1aa ถึง ha1ab

ถำมข้อ ha1b-ha1d ส ำหรับทรัพย์สนิของครัวเรือน แล้วบนัทกึลงในตำรำง 1

ha1b : ระบช่ืุอสนิทรัพย์ กรณีเป็นสนิทรัพย์อ่ืนๆ

ha1c : ปัจจบุนัครัวเรือนถือครอง/เป็นเจ้ำของสนิทรัพย์จ ำนวนก่ีชิน้ (ถ้าไม่มีกรอก "0")

ha1d : สนิทรัพย์ประเภทนีมี้มูลค่าปัจจุบนัโดยรวมก่ีบำท

ha1e : ระบรุหสัสมำชิกครัวเรือน (กรณี Asset ID เป็น 1 หรือ 5 หรือ 6 หรือ 7)

ตาราง 1   สินทรัพย์ภายในครัวเรือน

Asset ha1c

ID ก่ีชิน้

1 บ้ำน / อำคำร / ศำลำ (ไม่รวมมูลค่าส่ิงปลูกสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จ) *

2 ยุ้งฉำง

3 เถียงนำ

4 รถจกัรยำน

5 รถจกัรยำนยนต์ *

6 รถเก๋ง *

7 รถกะบะ รถตู้  รถบรรทกุเลก็ *

8 รถอีแตน๋ หรือรถประเภทเดียวกนั

9 รถไถเดินตำม

มูลค่าปัจจุบนั รหสัสมาชิกครัวเรือน
ha1b

ha1d ha1e

A11   ทรัพย์สินของครัวเรือน
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A11 - 2
ตาราง 1 (ต่อ)   สินทรัพย์ภายในครัวเรือน

Asset ha1c

ID ก่ีชิน้

10 รถแทรกเตอร์ 4 ล้อ

11 รถ 6 ล้อ ขึน้ไป

12 เรือไม่มีเคร่ืองยนต์

13 เรือมีเคร่ืองยนต์

14 เรือมีเคร่ืองยนต์ในเรือ

15 โทรศพัท์มือถือ

16 คอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ค

17 เคร่ืองพิมพ์

18 แท็บเลต็ / ไอแพด

19 เคร่ืองปรับอำกำศ

20 เคเบิล้ทีว ี/ จำนดำวเทียม

21 เคร่ืองซกัผ้ำ

22 โทรทศัน์

23 ตู้ เย็น

24 ไมโครเวฟ

25 อ่ืนๆ ระบ.ุ..............................................................................

26 อ่ืนๆ ระบ.ุ..............................................................................

27 อ่ืนๆ ระบ.ุ..............................................................................

28 อ่ืนๆ ระบ.ุ..............................................................................

ha1b
ha1d

มูลค่าปัจจุบนั
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A11 - 32) สนิทรัพย์ทำงกำรเงินของสมำชิกในครัวเรือน
สหกรณ์การเกษตร คอื องค์กำรที่ประกอบอำชีพทำงกำรเกษตรรวมกนัจดัตัง้ขึน้ และจดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลตอ่นำยทะเบียนสหกรณ์ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยสหกรณ์ โดยมีจดุมุ่งหมำยเพ่ือให้
สมำชิกด ำเนินกิจกำรร่วมกนัและช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั เพ่ือแก้ไขควำมเดอืดร้อนในกำรประกอบอำชีพของสมำชิก และช่วยยกฐำนะควำมเป็นอยูข่องสมำชิกให้ดขีึน้
สหกรณ์ออมทรัพย์ คอื สถำบนักำรเงินแบบหนึ่งที่มีสมำชิกเป็นบคุคลซึ่งมีอำชีพอยำ่งเดยีวกนั หรือที่อำศยัอยูใ่นชมุชนเดยีวกนัร่วมกนัจดัตัง้ขึน้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสง่เสริมให้บคุคล
ที่เป็นสมำชิกรู้จกักำรประหยดัรู้จกักำรออมทรัพย์ และสำมำรถบริกำรเงินกู้ให้แก่สมำชิกเพ่ือน ำไปใช้จ่ำยเม่ือเกิดควำมจ ำเป็นได้
สหกรณ์ร้านค้า คอื สหกรณ์ที่ผู้บริโภครวมกนัจดัตัง้ขึน้เพ่ือจดัหำสนิค้ำ เคร่ืองอปุโภคบริโภคมำจ ำหน่ำยแก่สมำชิกและบคุคลทัว่ไป ในตำ่งประเทศนิยมเรียกวำ่ “สหกรณ์ของแม่บ้ำน” โดยจด
ทะเบียนตำมกฎหมำยสหกรณ์ในประเภทสหกรณ์ร้ำนค้ำ มีสภำพเป็นนิตบิคุคล ซึ่งสมำชิกผู้ ถือหุ้นทกุคนเป็นเจ้ำของ สมำชิกลงทนุร่วมกนัในสหกรณ์ด้วยควำมสมคัรใจเพ่ือแก้ไขปัญหำควำม
เดอืดร้อนใน กำรซือ้เคร่ืองอปุโภคบริโภค และเพ่ือผดงุฐำนะทำงเศรษฐกิจของตนและหมู่คณะ

ถำมข้อ ha2a-ha2c ส ำหรับทรัพย์สนิทำงกำรเงินของครัวเรือน
ha2a : สนิทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทนี ้เป็นสนิทรัพย์ประเภทใด
ha2b : สมำชิกครัวเรือนทกุคน มีสนิทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทตอ่ไปนี ้หรือไม่ 1 -มี 3 -ไม่มี  (ข้ามไปรายการถัดไป)

ha2c : สมำชิกครัวเรือนทกุคน มีสนิทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทตอ่ไปนี ้มูลค่ารวมทัง้สิน้ก่ีบำท
มี / ไม่มี มลูคำ่รวมทัง้สิน้ (บำท)

1 บญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ ha2b1 ha2c1
2 บญัชีเงินฝำกธ.ก.ส. ha2b2 ha2c2
3 สหกรณ์กำรเกษตร (บญัชีเงินฝำก หุ้น) ha2b3 ha2c3
4 บญัชีเงินฝำกของกลุม่ออมทรัพย์ เช่นสหกรณ์ออมทรัพย์ ha2b4 ha2c4
5 เงินฝำกที่ฝำกไว้กบักองทนุหมู่บ้ำน ha2b5 ha2c5
6 กองทนุเงินสจัจะ ha2b6 ha2c6
7 สหกรณ์ร้ำนค้ำชมุชน ha2b7 ha2c7
8 หุ้นในบริษัทจดทะเบียน/กองทนุรวม ha2b8 ha2c8
9 อญัมณี/เคร่ืองเพชร (ไม่รวมทอง) ha2b9 ha2c9

10 ทองแทง่ หรือ ทองรูปพรรณ ha2b10 ha2c10
11 ธนำคำรข้ำว ha2b11 ha2c11
12 อ่ืนๆ ระบ ุ...................................................................... ha2b12 ha2c12
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A11 - 43) ประกนัชีวติ/สขุภำพ/อบุตัภิยั/รำยได้/ผลผลติ
ถำมข้อ ha3a-ha3e ส ำหรับประกนัประเภทตำ่งๆ ของสมำชิกครัวเรือน แล้วบนัทกึลงในตำรำง 2

ha3a : กำรประกนัรำยกำรนีเ้ป็นกำรประกนัประเภทใด

ha3b : ครัวเรือนนีมี้ประกนัชีวติ,ประกนัสขุภำพหรือประกนัอ่ืนๆที่ปัจจบุนัยงัคุ้มครอง หรือไม่ 1 -มี 3 -ไม่มี  (ข้ามไปรายการถัดไป )
ha3c : สมำชิกทกุคนรวมกนัมีประกนัดงักลำ่วรวมทัง้สิน้ก่ีกรมธรรม์
ha3d : ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา จ่ำยเบีย้ประกนัไปทัง้สิน้ก่ีบำท  (ถ้าไม่จ่ายให้กรอก "0")

ha3e : ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ได้รับเงินคนืครบสญัญำ หรือ เงินปันผล หรือ คำ่สนิไหม ไปทัง้สิน้ก่ีบำท  (ถ้าไม่ได้รับให้กรอก "0")

ตาราง 2

ha3b ha3c

มี/ไม่มี จ านวน

A ประกนัชีวติ

B ประกนัสขุภำพ

C ประกนัวนิำศภยั

D กองทนุฌำปนกิจ

E ประกนัสงัคม  

F ประกนัอบุตัเิหตุ

G ประกนัไร่นำ และ ผลผลติทำงกำรเกษตร

H กองทนุสวสัดกิำรชมุชนวนัละบำท

I ฌำปนกิจ ธ.ก.ส.

J ฌำปนกิจสงเครำะห์ ธ.ก.ส.

K ฌำปนกิจสวสัดกิำร ธ.ก.ส.

L อ่ืนๆ ระบ ุ......................................................

M อ่ืนๆ ระบ ุ......................................................

N อ่ืนๆ ระบ ุ......................................................

O อ่ืนๆ ระบ ุ......................................................

#
ha3a ha3d ha3e

ประเภทประกัน จ่ายเบีย้รวม ได้สินไหม/เงนิคืน

ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
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A11 - 54) กำรเลน่แชร์นอกระบบของครัวเรือน (Group Rotating Rund)
ha4a : ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา  ทำ่นหรือสมำชิกครัวเรือนได้มีกำรเลน่แชร์ในรูปของเงินระหวำ่งกลุม่เพ่ือน หรือคนรู้จกับ้ำงหรือไม่ ha4a

1-มี 3-ไม่มี (ข้ามไปถามข้อ 5)

ha4b : ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา  ทำ่นหรือสมำชิกครัวเรือนได้จ่ายเงนิค่าแชร์รวมทุกกลุ่มทัง้หมดก่ีบาท (ถ้าไม่เคยจ่ายให้กรอก "0") ha4b
ha4c : ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา  ทำ่นหรือสมำชิกครัวเรือนได้รับเงนิค่าแชร์รวมทุกกลุ่มทัง้หมดก่ีบาท (ถ้าไม่เคยได้รับให้กรอก "0") ha4c

สมำชิกครัวเรือนเลน่แชร์ทัง้หมดก่ีวง
วงที่ 1 เร่ิมวงแชร์เม่ือไหร่ สิน้สดุวงแชร์เม่ือไหร่

มีทัง้หมดก่ีมือ สมำชิกครัวเรือเลน่แชร์วงนีก่ี้มือ
มือละก่ีบำท เปียแชร์ทกุๆก่ีวนั
สมำชิกครัวเรือนเปียแชร์มือที่เทำ่ไหร่ สมำชิกครัวเรือนได้เงินทัง้หมดเทำ่ไหร่
สมำชิกครัวเรือนเสยีดอกเบีย้ก่ีบำท

วงที่ 2 เร่ิมวงแชร์เม่ือไหร่ สิน้สดุวงแชร์เม่ือไหร่
มีทัง้หมดก่ีมือ สมำชิกครัวเรือเลน่แชร์วงนีก่ี้มือ
มือละก่ีบำท เปียแชร์ทกุๆก่ีวนั
สมำชิกครัวเรือนเปียแชร์มือที่เทำ่ไหร่ สมำชิกครัวเรือนได้เงินทัง้หมดเทำ่ไหร่
สมำชิกครัวเรือนเสยีดอกเบีย้ก่ีบำท

วงที่ 3 เร่ิมวงแชร์เม่ือไหร่ สิน้สดุวงแชร์เม่ือไหร่
มีทัง้หมดก่ีมือ สมำชิกครัวเรือเลน่แชร์วงนีก่ี้มือ
มือละก่ีบำท เปียแชร์ทกุๆก่ีวนั
สมำชิกครัวเรือนเปียแชร์มือที่เทำ่ไหร่ สมำชิกครัวเรือนได้เงินทัง้หมดเทำ่ไหร่
สมำชิกครัวเรือนเสยีดอกเบีย้ก่ีบำท

5) บนัทกึผู้สมัภำษณ์ ha5




