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กำรด ำเนินกำรธุรกิจของครัวเรือน (Household Business)

hb1: ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ครัวเรือนมีกำรลงทนุหรือเป็นเจ้ำของธุรกิจที่ไม่เก่ียวข้องกบักำรเกษตรบ้ำงหรือไม่ hb1

1—มี 3—ไม่มี (ข้ามไปถามหมวดถัดไป)

ถำมข้อ hb2a-hb2l  ส ำหรับธุรกิจที่ส ำคญั 4 ธุรกิจของครัวเรือน และบนัทกึลงในตำรำง 1

hb2a: ระบกิุจกรรมของธุรกิจที่ท ำโดยละเอียด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา

hb2b: ระบปุระเภทธุรกิจ

1— ร้ำนขำยปลกี 9— ร้ำนอำหำร/ร้ำนก๋วยเตีย๋ว 17— ประมง 25— อ่ืนๆ 

3— ร้ำนขำยสง่ 11— ร้ำนขำยเคร่ืองมือและ/หรืออปุกรณ์กำรเกษตร 19— รับเหมำก่อสร้ำง

5— ร้ำนซ่อมเคร่ืองยนต์/เคร่ืองใช้ไฟฟำ้ 13— ร้ำนขำยปุ๋ ยและสำรเคมีเพ่ือใช้ในกำรเกษตร 21— ทอเสือ่

7— ร้ำนตดัผม/เสริมสวย 15— โรงสข้ีำว 23— ตดัเย็บ ซ่อมแซมเสือ้ผ้ำ

hb2c: ระบ ุPlot ID ที่ท ำธุรกิจของครัวเรือนที่ไม่เก่ียวข้องกบักำรเกษตรดงักลำ่ว ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (ถ้าท าหลายแปลงให้ระบุทุก Plot ID)

hb2d: ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ธุรกิจมีรำยได้ (ยงัไม่หกัต้นทนุ) เฉลีย่ก่ีบำทต่อเดือน (ถ้ายังไม่ได้ขายสินค้าให้กรอก "NA")

hb2e: ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท ำธุรกิจประเภทนีก่ี้เดอืน

hb2f: ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สดัสว่นกำรถือหุ้นของครัวเรือน คิดเป็นก่ีเปอร์เซ็นต์ (ถ้าไม่มีหุ้นส่วนนอกครัวเรือนให้กรอก "100")

hb2g: ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ครัวเรือนจ่ำยค่าตอบแทนให้กับคนงานโดยเฉลีย่ก่ีบำทต่อเดือน (ถ้าไม่มีให้กรอก "0")

hb2h: ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ครัวเรือนมีคำ่ใช้จ่ำยในกำรซือ้ปัจจัยการผลิต / สินค้าขายต่อ เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนของธุรกิจนีโ้ดยเฉลีย่ก่ีบำทต่อเดือน (ถ้าไม่มีให้กรอก "0")

hb2i: ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ครัวเรือนจ่ำยค่าสาธารณูปโภค (รวมค่าน า้ ค่าไฟฟ้า ค่าน า้มัน ค่าเชือ้เพลิง), ค่าขนส่ง หรือค่าเช่ายานพาหนะ,ค่าเช่าเคร่ืองจักร และ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

          เพ่ือใช้ด ำเนินธุรกิจนีโ้ดยเฉลีย่ก่ีบำทต่อเดือน (ถ้าไม่มีให้กรอก "0")

hb2j: ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ครัวเรือนมีการอุปโภคบริโภคผลผลิต / สินค้าจำกธุรกิจนีโ้ดยเฉลีย่ก่ีบำทต่อเดือน (ถ้าไม่มีให้กรอก "0")

hb2k: ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ครัวเรือนได้รับคำ่จ้ำงประจ ำจำกธุรกิจนีโ้ดยเฉลีย่ก่ีบำทต่อเดือน (ถ้าไม่ได้รับค่าจ้างประจ าให้กรอก "0")

hb2l: ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ครัวเรือนได้รับเงินปันผลจำกธุรกิจนีท้ัง้หมดก่ีบำท (ถ้าไม่ได้รับเงนิปันผลให้กรอก "0")

***หมายเหตุ*** ต้นทุนในหมวดน้ีไม่นับรวมค่าเช่าทีด่ินทีใ่ช้ท าธุรกิจของครัวเรือนทีไ่ม่เก่ียวข้องกับการเกษตร ซึ่งอยู่ในหมวด A3 การใช้ประโยชน์จากทีด่ิน ข้อ lh1e

A6   ธุรกิจของครัวเรือนที่ไม่เก่ียวข้องกับการเกษตร
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ตาราง 1

hb2b hb2c hb2e hb2f hb2g

ประเภท ท ำธุรกิจนี ้  ในรอบ สดัสว่น จ่ำยคำ่จ้ำง

ธุรกิจ ในที่ดนิ 12 เดอืน กำร ให้กบัคนงำน

แปลงใด ท ำธุรกิจนี ้ ถือหุ้น เฉลีย่ก่ีบำท

(ดูรหสั) (รหสัที่ดิน) มำก่ีเดอืน (%) ตอ่เดอืน

1 P……….

2 P……….

3 P……….

4 P……….

ตาราง 1(ต่อ)

คำ่น ำ้ คำ่น ำ้มนั คำ่เช่ำรถ/ คำ่เช่ำ

+ + ยำนพำหนะ เคร่ืองจกัร

คำ่ไฟ เชือ้เพลงิ ตำ่งๆ

1

2

3

4

จำกธุรกิจนี ้

ตอ่เดอืน (บำท/เดอืน) ทัง้หมดก่ีบำท

ล าดับที่

hb2i hb2j hb2k hb2l

คำ่ใช้จ่ำยอ่ืนๆ เฉลีย่ก่ีบำทตอ่เดอืน มีกำรกิน / ใช้ ได้รับเงิน ได้รับ

คำ่ขนสง่ อ่ืนๆ

สนิค้ำจำกในธุรกิจนี ้ คำ่จ้ำงประจ ำ เงินปันผล

เฉลีย่ก่ีบำท จำกธุรกิจนี ้

ระบช่ืุอ 4 ธุรกิจหลกั

ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ครัวเรือนมีการลงทุนหรือเป็นเจ้าของธุรกิจที่ไม่เก่ียวข้องกับการเกษตรบ้างหรือไม่

ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ครัวเรือนมีการลงทุนหรือเป็นเจ้าของธุรกิจที่ไม่เก่ียวข้องกับการเกษตรบ้างหรือไม่

ล าดับที่

hb2a hb2d hb2h

ได้รำยได้ ต้นทนุที่ซือ้ของ

(ยังไม่หกัต้นทุน) มำผลติ / ขำยตอ่

เฉลีย่ก่ีบำท เฉลีย่ก่ีบำท

ตอ่เดอืน ตอ่เดอืน
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A6 - 3hb3: พยายามสอบถามรายได้, ค่าใช้จ่าย, ก าไร เดือนที่ผ่านมา/เดือนล่าสุดของธุรกิจ จากนัน้ถามว่า ถือเป็นเดือนที่ได้รายได้, ค่าใช้จ่าย, ก าไรปกติหรือไม่

        ถ้าไม่ใช่ให้ถามรายได้, ค่าใช้จ่าย, ก าไรในเดือนปกติ และบนัทกึลงในตำรำง 2
hb3a: ธุรกิจนีมี้รำยได้ (ยงัไม่หกัต้นทนุ) เดอืนที่ผำ่นมำ/เดอืนลำ่สดุที่ท ำธุรกิจก่ีบำท

hb3aa: เดอืนที่ผำ่นมำ/เดอืนลำ่สดุถือวำ่เป็นเดอืนที่มีรำยได้ปกตหิรือไม่ 1- ใช่ (ข้ามไปถามข้อ 3b) 3- ไม่ใช่

hb3ab: โดยปกตมีิรำยได้ (ยงัไม่หกัต้นทนุ) เฉลีย่ก่ีบำทตอ่เดอืน

ในกรณีที่เพิ่งท าธุรกิจและยังไม่ได้รับรายได้ hb3a ให้กรอก "NA", hb3aa ให้กรอก "3" และ hb3ab ให้กรอก "รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ"

hb3b: ธุรกิจนีมี้ต้นทนุเดอืนที่ผำ่นมำ/เดอืนลำ่สดุที่ท ำธุรกิจก่ีบำท

hb3ba: เดอืนที่ผำ่นมำ/เดอืนลำ่สดุถือวำ่เป็นเดอืนที่มีต้นทนุปกตหิรือไม่ 1- ใช่ (ข้ามไปถามข้อ 3c) 3- ไม่ใช่

hb3bb: โดยปกตมีิต้นทนุเฉลีย่ก่ีบำทตอ่เดอืน

hb3c: ธุรกิจนีมี้ก ำไรเดอืนที่ผำ่นมำ/เดอืนลำ่สดุที่ท ำธุรกิจก่ีบำท

hb3ca: เดอืนที่ผำ่นมำ/เดอืนลำ่สดุถือวำ่เป็นเดอืนที่มีก ำไรปกตหิรือไม่ 1- ใช่ (ข้ามไปถามธุรกิจถัดไป) 3- ไม่ใช่

hb3cb: โดยปกตมีิก ำไรเฉลีย่ก่ีบำทตอ่เดอืน

ในกรณีที่เพิ่งท าธุรกิจและยังไม่ได้รับรายได้ hb3c ให้กรอก "NA", hb3ca ให้กรอก "3" และ hb3cb ให้กรอก "ก าไรที่คาดว่าจะได้รับ"

ถ้า 3:ไม่ใช่ ถ้า 3:ไม่ใช่ ถ้า 3:ไม่ใช่

hb3ab hb3b hb3bb hb3c hb3cb

รำยได้ที่ได้ ต้นทนุ ต้นทนุที่จ่ำย ก ำไร ก ำไรที่

ปกติ เดอืนลำ่สดุ ปกติ เดอืนลำ่สดุ ได้ปกติ

ทกุๆเดอืน ที่จ่ำยไป ทกุๆเดอืน ที่ได้รับ ทกุๆเดอืน

1:ใช่ 3:ไม่ใช่ (บำท) (บำท) 1:ใช่ 3:ไม่ใช่ (บำท) (บำท) 1:ใช่ 3:ไม่ใช่ (บำท)

1

2

3

4

hb4:บนัทกึผู้สมัภำษณ์

(บำท)

เป็นก ำไรที่ได้ปกติ

ที่ได้รับ หรือไม?่ หรือไม?่ หรือไม?่

ล าดับที่

hb3a hb3aa hb3ba hb3ca

รำยได้ รำยได้เดอืนลำ่สดุ ต้นทนุเดอืนลำ่สดุ ก ำไรเดอืนลำ่สดุ

เดอืนลำ่สดุ เป็นรำยได้ที่ได้ปกติ เป็นต้นทนุที่จ่ำยปกติ




