
ก.  สถานท่ีตั้งของครัวเรือน

      1.  ภาค…………………...…………………………………...……        REG

      2.  จังหวัด…….……………………………………………………      CWT

      3.   อําเภอ / เขต..…………………………………………………..      AMP

      4.   ตําบล / แขวง.….………………………………………………      TMB

      5.            ในเขตเทศบาล                      นอกเขตเทศบาล      AREA

      6.   เขตแจงนับที่……………………….………………….……….      E.D.

      7.   ชุมรุมอาคาร / หมูที่……..………………….…………………      BLK / VIL

         ช่ือหมูบาน…………………………………………..….……..
            บานเลขที่……….……. ถนน…………….…………………..      PSU_NO

      8.  ช่ือหัวหนาครัวเรือน……………………………………….……      HH_NO

ข.  สรุปผลการสัมภาษณครัวเรือน         ENU

รหัส รหัส

     ไดขอมูล - ไดขอมูล…………………………….. 1    แจงนับไมไดขอมูล        - ไปสามคร้ังไมพบผูตอบสัมภาษณ…..   6

- ไดขอมูลครัวเรือนใหม       -  ไมใหความรวมมือ……...….……...    7

        ท่ีอยูแทนครัวเรือนตัวอยางเดิม…. 2       -  สาเหตุอื่นๆ เชน หาบานไมพบ

- บานร้ือถอน ไฟไหม………………… 3           นํ้าทวม  (ระบุ)…...…......…….…..    8

- บานวาง……………………………… 4

     ไมไดขอมูล - ไดขอมูล.………..…………………… 5

           ลงช่ือ…………….………….……………            ลงช่ือ…………….………….……………
                           (พนักงานแจงนับ)                             (พนักงานบรรณาธิกรและลงรหัส)

           วันที่……………เดือน……………………..พ.ศ. 2552            วันที่…………….เดือน……………………พ.ศ. 2552

       ตรวจแลว   ลงช่ือ…………….………….……………

  (สถิติจังหวัดหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย / หัวหนาฝายบริหารจัดเก็บขอมูล)

       วันที่……………เดือน……………………..พ.ศ. 2552

ประโยชนท่ีประชาชนจะไดรับ
           หนวยงานภาครัฐนําไปใชกําหนดนโยบายวางแผนดานประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ เชน แกปญหาหนี้สินและ

ความยากจนของประชาชน สงเสริมการออม จัดสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล การสงเคราะหคนพิการ และผูดอยโอกาส เปนตน

        (บันทึกในสํานักงาน)

   

   ใชเวลาในการสัมภาษณ……...…...ช่ัวโมง………..….นาที

      ขั้นนับจด ขั้นแจงนับ

ลับ

สศส. 2 เดือนที่ปฏิบัติงาน……………….…

การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552

(แบบสํารวจสมาชิกและการใชจายของครัวเรือน)
(รวม กองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง)



แบบ ตอน รหัสรายการ

1. เดือนที่ปฏิบัติงานจัดเก็บขอมูล สศส. 2   หนาปก A01

2. การทํางานของสมาชิกและสถานภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
2.1 จํานวนผูที่ทํางานหารายไดและผูที่ชวยธุรกิจในครัวเรือนโดยไมไดรับคาจาง

                                                   รวม  ลูกจางในธุรกิจของครัวเรือน และคนรับใช (HM02=0) สศส. 2   ตอนที่ 1 A02

2.2 จํานวนผูที่ทํางานหารายไดและผูที่ชวยธุรกิจในครัวเรือนโดยไมไดรับคาจาง
                                                      ไมรวม  ลูกจางในธุรกิจของครัวเรือน และคนรับใช (HM02=0) สศส. 2   ตอนที่ 1 A02_1

2.3 สถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน (ช้ันทางเศรษฐกิจ)  ไมรวม  ลูกจางในธุรกิจของครัวเรือนและคนรับใช (HM02=0) สศส. 3   ตอนที่ 1 - 4 A03

3. จํานวน  Sub - record
3.1 Record 02 :จํานวนสมาชิกของครัวเรือน      รวม  ลูกจางในธุรกิจของครัวเรือน และคนรับใช (HM02=0) สศส. 2   ตอนที่ 1 A04

3.2 Record 02 :จํานวนสมาชิกของครัวเรือน ไมรวม  ลูกจางในธุรกิจของครัวเรือน และคนรับใช (HM02=0) สศส. 2   ตอนที่ 1 A04_1

3.3 Record 13 :จํานวนสมาชิกที่ทํางานรับคาจางและเงินเดือน รวม ลูกจางในธุรกิจของครัวเรือนและคนรับใช (HM02=0) สศส. 3   ตอนที่ 1 A05

3.4 Record 14 :จํานวนสมาชิกที่ประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือวิชาชีพที่ไมใชการเกษตร สศส. 3   ตอนที่ 2 A06

4. คาใชจายของครัวเรือน (Generate ดวยเครื่องคอมพิวเตอร) สศส. 2   ตอนที่ 3 - 4
4.1 คาใชจายทั้งสิ้นเฉล่ียตอเดือนของครัวเรือน A07

4.2 คาใชจายอุปโภคบริโภคเฉล่ียตอเดือนของครัวเรือน A08

4.3 คาใชจายอาหาร เครื่องด่ืม และยาสูบ เฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน A09

4.4 คาใชจายทั้งสิ้นเฉล่ียตอเดือนตอคน A10

4.5 คาใชจายอุปโภคบริโภคเฉล่ียตอเดือนตอคน A11

4.6 คาใชจายอาหาร เครื่องด่ืม และยาสูบ เฉลี่ยตอเดือนตอคน A12

5. รายไดของครัวเรือน (Generate ดวยเครื่องคอมพิวเตอร) สศส. 3   ตอนที่ 1 - 4
5.1 รายไดทั้งสิ้นเฉล่ียตอเดือนของครัวเรือน A13

5.2 รายไดประจําเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน A14

5.3 รายไดทั้งสิ้นเฉล่ียตอเดือนตอคน A15

5.4 รายไดประจําเฉลี่ยตอเดือนตอคน A16

6. รายไดตามแหลงที่มา  (Generate ดวยเครื่องคอมพิวเตอร)
 (ก) รายไดที่เปนตัวเงิน

6.1 รายไดจากคาจางและเงินเดือนในเดือนที่แลวของครัวเรือน สศส. 3   ตอนที่ 1 A17

6.2 รายไดจากคาจางและเงินเดือนเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน สศส. 3   ตอนที่ 1 A18

6.3 กําไรสุทธิจากการประกอบธุรกิจในเดือนที่แลวของครัวเรือน สศส. 3   ตอนที่ 2 A19

6.4 กําไรสุทธิจากการประกอบธุรกิจเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน สศส. 3   ตอนที่ 2 A20

6.5 กําไรสุทธิจากการประกอบการเกษตรในเดือนที่แลวของครัวเรือน สศส. 3   ตอนที่ 3 A21

6.6 กําไรสุทธิจากการประกอบการเกษตรเฉล่ียตอเดือนของครัวเรือน สศส. 3   ตอนที่ 3 A22

6.7 รายไดจากบําเหน็จ บํานาญ เบี้ยหวัด และเงินสงเคราะหตาง ๆ ในเดือนที่แลวของครัวเรือน สศส. 3   ตอนที่ 4 A23

6.8 รายไดจากบําเหน็จ บํานาญ เบี้ยหวัด และเงินสงเคราะหตาง ๆ เฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน สศส. 3   ตอนที่ 4 A24

6.9 รายไดจากเงินชดเชย และ/หรือ เงินทดแทนจากการออกจากงานในเดือนที่แลวของครัวเรือน สศส. 3   ตอนที่ 4 A25

6.10 รายไดจากเงินชดเชย และ/หรือ เงินทดแทนจากการออกจากงานเฉล่ียตอเดือนของครัวเรือน สศส. 3   ตอนที่ 4 A26

6.11 รายไดจากเงินชวยเหลือที่ไดรับจากบุคคลอื่นนอกครัวเรือนในเดือนที่แลวของครัวเรือน สศส. 3   ตอนที่ 4 A27

รายการ
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สรุปขอมูลครัวเรือน (บันทึกในสํานักงาน) 0 1REC 0 1 SUB



แบบ ตอน รหัสรายการ

6.12 รายไดจากเงินชวยเหลือที่ไดรับจากบุคคลอื่นนอกครัวเรือนเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน สศส. 3   ตอนที่ 4 A28

6.13 รายไดจากเงินสงเคราะหผูสูงอายุและผูพิการ รวมทั้งเงินชวยเหลืออื่นๆ จากรัฐ และองคกรตางๆ

          ในเดือนที่แลวของครัวเรือน สศส. 3   ตอนที่ 4 A29

6.14 รายไดจากเงินสงเคราะหผูสูงอายุและผูพิการ รวมทั้งเงินชวยเหลืออื่นๆ จากรัฐ และองคกรตาง ๆ 

          เฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน สศส. 3   ตอนที่ 4 A30

6.15 รายไดจากการใหเชาหอง/เชาที่ดิน และสินทรัพยอื่นๆ รวมทั้งคาลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตรตางๆ

          ในเดือนที่แลวของครัวเรือน สศส. 3   ตอนที่ 4 A31

6.16 รายไดจากการใหเชาหอง/เชาที่ดิน และสินทรัพยอื่นๆ รวมทั้งคาลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตรตางๆ

          เฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน สศส. 3   ตอนที่ 4 A32

6.17 รายไดจากดอกเบี้ยเงินฝาก พันธบัตร เงินปนผลจากหุน และการลงทุนอื่นๆ ในเดือนที่แลว

         ของครัวเรือน สศส. 3   ตอนที่ 4 A33

6.18 รายไดจากดอกเบี้ยเงินฝาก พันธบัตร เงินปนผลจากหุน และการลงทุนอื่นๆ เฉลี่ยตอเดือน

         ของครัวเรือน สศส. 3   ตอนที่ 4 A34

6.19 รายไดจากดอกเบี้ยแชร และการใหกูยืมเงินแกเอกชนในเดือนที่แลวของครัวเรือน สศส. 3   ตอนที่ 4 A35

6.20 รายไดจากดอกเบี้ยแชร และการใหกูยืมเงินแกเอกชนเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน สศส. 3   ตอนที่ 4 A36

6.21 รวมรายไดที่เปนตัวเงินทั้งหมดในเดือนที่แลวของครัวเรือน สศส. 3   ตอนที่ 1 - 4 A37

6.22 รวมรายไดที่เปนตัวเงินทั้งหมดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน สศส. 3   ตอนที่ 1 - 4 A38

(ข) รายไดที่ไมเปนตัวเงิน (เฉล่ียตอเดือน)
6.23 รายไดจากคาประเมินคาเชาบานที่อยูโดยไมเสียคาเชา (รวมคาประเมินคาเชาบานของตนเอง)

          ของครัวเรือน สศส. 2   ตอนที่ 3 A39

6.24 รายไดจากการประเมินมูลคาสินคาและบริการท่ีไดรับมาโดยไมตองซื้อ (รวมยาสูบ) ของครัวเรือน สศส. 2   ตอนที่ 3 - 4 A40

6.25 รายไดจากการประเมินมูลคาอาหารและเครื่องด่ืมที่ไดรับมาโดยไมตองซื้อของครัวเรือน สศส. 2   ตอนที่ 4 A41

(ค) รายรับอ่ืนๆ

6.26 รายรับจากเงินทุนการศึกษาในเดือนที่แลวของครัวเรือน สศส. 3   ตอนที่ 4 A42

6.27 รายรับจากเงินทุนการศึกษาเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน สศส. 3   ตอนที่ 4 A43

6.28 รายรับจากมรดก พินัยกรรม ของขวัญ เงินซอง ในเดือนที่แลวของครัวเรือน สศส. 3   ตอนที่ 4 A44

6.29 รายรับจากมรดก พินัยกรรม ของขวัญ เงินซอง เฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน สศส. 3   ตอนที่ 4 A45

6.30 รายรับจากการประกันสุขภาพ ประกันภัย ประกันชีวิต/ประกันสังคมในเดือนที่แลวของครัวเรือน สศส. 3   ตอนที่ 4 A46

6.31 รายรับจากการประกันสุขภาพ ประกันภัย ประกันชีวิต/ประกันสังคมเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน สศส. 3   ตอนที่ 4 A47

6.32 รายรับอื่นๆ เชน เงินถูกสลาก เงินรางวัล คานายหนาและเงินไดจากการพนัน ฯลฯ ในเดือนที่แลว

          ของครัวเรือน สศส. 3   ตอนที่ 4 A48

6.33 รายรับอื่นๆ เชน เงินถูกสลาก เงินรางวัล คานายหนาและเงินไดจากการพนัน ฯลฯ เฉลี่ยตอเดือน

          ของครัวเรือน สศส. 3   ตอนที่ 4 A49

6.34 รวมรายรับอื่นๆ ในเดือนที่แลวของครัวเรือน สศส. 3   ตอนที่ 4 A50

6.35 รวมรายรับอื่นๆ เฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน สศส. 3   ตอนที่ 4 A51

7. คา Weight A52

รายการ
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สรุปขอมูลครัวเรือน (ตอ) (บันทึกในสํานักงาน) 0 1REC 0 1 SUB



   1.  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน...…………………..คน

   2.  ช่ือ และลําดับท่ีของสมาชิกในครัวเรือน (ใหเรียงลําดับตามรหัสในขอ 3) HM01

   3.  ความสัมพันธกับหัวหนาครัวเรือน
         หัวหนาครัวเรือน          =  1           บุตรท่ีสมรสแลว        = 4            บิดามารดา (รวมพอตา                       ผูอาศัย                                   =  9 HM02

         สามี / ภรรยา                 =  2          บุตรเขย บุตรสะใภ     = 5                 แมยาย  ปู  ยา  ตา  ยาย)   = 7            ลูกจางในธุรกิจของครัวเรือน  

         บุตรท่ียังไมไดสมรส    =  3          บุตรของบุตร              = 6            ญาติอ่ืนๆ                         = 8                  และคนรับใช                  =  0

   4.   เพศ                         ชาย           =  1           หญิง        =  2 HM03

   5.   อายุนับถึงวันเกิดคร้ังสุดทาย (เด็กอายุตํ่ากวา 1 ป บันทึก  "00"   กรณีท่ีอายุมากกวา  99  ป บันทึก  "99") HM04

   6.   ศาสนา                        พุทธ          =  1            อิสลาม        =  2          คริสต        = 3             อ่ืน ๆ (ระบุ…...) = 4 HM05

   7.   ภาษาสวนใหญท่ีใชคุยกับสมาชิกในครัวเรือน HM06

         ไทย =  1        มาเลย/ ยาวี =  2           จีน =  3          มอญ/ พมา =  4         เขมร/ สวย =  5        กะเหรี่ยง =  6        อ่ืน ๆ (ระบุ…..) =  7

    8.  เปนผูพิการหรือไม HM07

                        ไมพิการ     =  0      พิการแตกําเนิด พิการภายหลัง  
  - ทางรางกาย                =  1   - ทางรางกาย          =  4

            - ทางสติปญญา         =  2   - ทางสติปญญา       =  5
  - ท้ังรางกายและสติปญญา  =  3   - ท้ังรางกายและสติปญญา    =  6

    9.  สามารถดูแลตนเอง (ในชีวิตประจําวัน)โดยไมตองมีคนชวยเหลือไดหรือไม ไมได   = 0                ได    = 1 HM08

   10.  สามารถเดินทางไป (นอกเขตพ้ืนท่ี) ท่ีอยูอาศัยโดยไมตองมีผูดูแลไดหรือไม ไมได   = 0                ได    = 1 HM09

   11.  สถานภาพสมรส (ถามเฉพาะสมาชิกท่ีมีอายุ 15 ปขึ้นไป) HM10

         โสด =  1        สมรส =  2          มาย =  3         หยา =  4          แยกกันอยู =  5          เคยสมรสแตไมทราบสถานภาพ =  6              

   ถามเฉพาะสมาชิกท่ีมีอายุต่ํากวา 15 ป
   12.  มีพอและแมอาศัยอยูดวยหรือไม HM11

           อยู    =   1 (ขามไปถามขอ15)     อยูกับพอคนเดียว  =  2      อยูกับแมคนเดียว  =  3      อยูกับญาติ  =  4       อยูกับคนอ่ืน (ระบุ...)  =  5
   13.   จํานวนปท่ีไมไดอยูกับพอ และ/หรือ แม HM12

   14.   สาเหตุท่ีไมไดอยูกับพอ และ/หรือ แม HM13

           พอและ/หรือแม เสียชีวิต   = 1                พอและ/หรือแมทํางานคนละจังหวัด      = 3  เพ่ือการศึกษา             = 5   

           พอแมแยกทางกัน             = 2 พอและ/หรือแมทํางานอยูตางประเทศ    = 4   อ่ืน ๆ (ระบุ…..…)         = 6

   ถามสมาชิกทุกคน (รวม ผูท่ีมีอายุตํ่ากวา 6 ปท่ีเรียนหนังสือ)

   15.   ขณะน้ีกําลังเรียนหนังสืออยูหรือไม HM14

           ไมเคยเรียน   = 0  (ขามไปถามขอ 18)      เรียนอยูในสถานศึกษาเอกชน   = 1      เรียนอยูในสถานศึกษารัฐบาล   = 2       ไมเรียนแลว   = 3
   16.   ถา "ไมเรียนแลว"  ใหระบุ ช้ันสูงสุดท่ีเรียนจบ ช้ันสูงสุดท่ีเรียนจบ HM15

         (สาขา) HM16

           ถา "กําลังเรียน"     ใหระบุ ช้ันสูงสุดท่ีเรียนจบ และ ช้ันท่ีกําลังเรียน ช้ันท่ีกําลังเรียน HM17

   17.   คาใชจายดานการศึกษา (ตลอดปการศึกษาท่ีผานมา)  (ถาไมไดจายใหประเมินมูลคา)
                 -  คาเลาเรียน/คาธรรมเนียมการศึกษา/คาบํารุงการศึกษา…………………….…...…………………………………….………………. HM18

                 -  คาเครื่องแบบ (ทุกประเภทท่ีกําหนด) …………………………………………………………..…………………………………..….. HM19

                 -  คาสมุดหนังสือ/อุปกรณการเรียนอ่ืน ๆ……………...............................………………………………………….…………………… HM20

                 -  คาเดินทางไปเรียน………..…………………………………………………………….…………………………………….………. HM21
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ตอนท่ี 1    สมาชิกของครัวเรือน 

 

รหัส
  รายการ

( ถาช้ันสูงสุดท่ีเรียนจบเปนอาชีวะและปริญญา

 ใหระบุสาขาดวย )
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   18.   (ปจจุบัน) มีสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลตอไปน้ีหรือไม
      -  สิทธิเบิกคารักษาพยาบาลจากหนวยงานราชการ/ รัฐวิสาหกิจ                                ไมมี = 0          มี = 1 HM22

      -  บัตรประกันสุขภาพ (30 บาทรักษาทุกโรค) ไมมี = 0          มี = 1 HM23

      -  บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลของลูกจาง/ ผูประกันตน (บัตรประกันสังคม) ไมมี = 0          มี = 1 HM24

      -  บัตรประกันสุขภาพเอกชน                                                                             ไมมี = 0          มี = 1 HM25

      -  สวัสดิการจัดโดยนายจาง                                                                                  ไมมี = 0          มี = 1 HM26

   19.   (ในรอบ 5 ปท่ีผานมา) เคยไดรับผลประโยชน (ไมตองคืน) จากโครงการชวยเหลือของรัฐตอไปน้ีหรือไม
      -  เงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ                    ไมได = 0          ได = (ระบุจํานวนปท่ีได) HM27

      -  เงินสงเคราะหสําหรับผูพิการ                    ไมได = 0          ได = (ระบุจํานวนปท่ีได) HM28

      -  อาหารกลางวัน/อาหารเสริมฟรีสําหรับนักเรียน                    ไมได = 0          ได = (ระบุจํานวนปท่ีได) HM29

      -  ทุนการศึกษาจากรัฐ                    ไมได = 0          ได = (ระบุจํานวนปการศึกษาท่ีได) HM30

      - โครงการอ่ืน ๆ ของรัฐท่ีต้ังข้ึนเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร                    ไมได = 0          ได = (ระบุจํานวนปท่ีได) HM31

   20.   (ปจจุบัน) ไดกูยืมเงินจากกองทุนตาง ๆ (ตองใชคืน) ท่ีรัฐจัดใหตอไปน้ีหรือไม
      - โครงการเงินกูเพ่ือการศึกษาของรัฐ                    ไมได = 0          ได =1 HM32

      - โครงการธนาคารประชาชนเพ่ือผูประกอบอาชีพอิสระรายยอย                    ไมได = 0          ได =1 HM33

      -  กองทุนหมูบาน/กองทุนชุมชนเมือง                    ไมได = 0          ได =1 HM34

      -  กองทุนอ่ืน ๆ (ระบุ……………………....)                    ไมได = 0          ได =1 HM35

   ถามเฉพาะสมาชิกท่ีอาย ุ15 ปข้ึนไป (รวม ผูมีอายุตํ่ากวา 15 ป  ซ่ึงทํางานมีรายไดเปนของตนเอง)

   21.  อาชีพหลักหรืองานท่ีใชเวลาทําสวนใหญ (ในรอบ 12 เดือนท่ีแลว) HM36

          (ใหบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับลักษณะงาน/อาชีพหลักท่ีทํา ถาไมไดทํางานหารายได ใหระบุสาเหตุมาใหทราบดวย เชน  แมบาน  เรียนหนังสือ ฯลฯ) 

   22.  สถานภาพการทํางาน   (รหัสสําหรับผูไมไดทํางานหารายได)
     นายจาง      =  01 แมบาน/ทํางานบาน =  08 HM37

     ทําธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจาง      =  02 เรียนหนังสือ =  09
     ชวยธุรกิจในครัวเรือน โดยไมไดรับคาจาง      =  03 เด็ก  คนชรา =  10
     ลูกจางรัฐบาล      =  04 ปวย พิการ (ไมสามารถทํางานได) =  11
     ลูกจางรัฐวิสาหกิจ      =  05 กําลังหางานทํา =  12
     ลูกจางเอกชน      =  06 ไมสมัครใจทํางาน =  13
     การรวมกลุม      =  07 อ่ืน ๆ  เชน เกษียณ (ระบุ…....) =  14

   23.  ประเภทอุตสาหกรรมหรือประเภทธุรกิจ (กรณีผูตอบรหัส 08 - 14 ในขอ 22 ใหบันทึก "99") HM38

   24.  อาชีพรองท่ีทานทํา (ในรอบ 12 เดือนท่ีแลว) HM39

 (ใหบันทึกทุกอาชีพรอง เรียงลําดับตามความสําคัญ ผูไมมีอาชีพรอง บันทึก " _ ") 

   25.  สถานภาพการทํางาน HM40

   26.  ประเภทอุตสาหกรรมหรือประเภทธุรกิจ HM41
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1.  ประเภทท่ีอยูอาศัย                                   HH01 5.  คาเชาตอเดือน HH05

     บานเด่ียว……………………….………………………….. = 1       หรือประเมินคาเชาบาน  (ถาเจาของอยูเองหรือไมเสียคาเชา)
     หองแถว ตึกแถว หรืออาคารพาณิชย......……….……………= 2
     ทาวนเฮาส บานแฝด……………..…………………………= 3 6.  ใชท่ีอยูอาศัยน้ีบางสวนทําธุรกิจหรือไม               HH06

     หองชุด (อพารทเมนท แฟลต หรือคอนโดมิเนียม)……..…. = 4       ไมใช         =  0   

     หองภายในบาน…………...…………………………………= 5        ใช             =  1   ระบุสวนท่ีใช……...……...…..……..

     เพิงพักช่ัวคราว…….……...….……………………….…… = 6

     อ่ืน ๆ  (ระบุ)……..……...………………………………… = 7 7.  จํานวนหอง                             
     หองท่ีอยูอาศัยท้ังหมด (ไมนับ หองนํ้าหองสวม)             HH07

2.  ลักษณะท่ีอยูอาศัย              HH02      หองท่ีใชนอน               HH08

     ตึก ……………………...…………………………….…… = 1
     ไม …………………..………………………………………= 2 8.  ไฟฟาภายในท่ีอยูอาศัย                            HH09

     ครึ่งตึกครึ่งไม……………..………….…………..…………= 3      (รวม ไฟฟาท่ีตอจากแบตเตอรี่และเครื่องกําเนิดไฟฟาอ่ืน ๆ)
     ใชวัสดุไมถาวรในทองถ่ิน……..………...…………………= 4       ไมมี      =   0        มี     =   1
     ใชวัสดุท่ีใชแลว เชน หีบ ลัง………..………………………= 5

     อ่ืน ๆ  (ระบุ)…………..……………………………………= 6 9.  เช้ือเพลิงท่ีใชในการปรุงอาหาร(สวนใหญ)             HH10
     ไมมีการหุงตม……………………...……………………………= 0

3.  สถานภาพการครอบครองท่ีอยูอาศัย        HH03      ถาน………………………………….……………………………= 1

      เปนเจาของบานและท่ีดิน………………….………………= 1      ไม…………………….…………………………………………= 2
      เปนเจาของบานแตเชาท่ีดิน………………...………………= 2         (ขามไป      นํ้ามันกาด…………………...……………………………………= 3
      เปนเจาของบานบนท่ีดินสาธารณะ……………..………… = 3         ถามขอ 5)      แกส…………………..…………………………………………= 4
      เชาซ้ือ…………………….…….….………………………= 4      ไฟฟา…………………..…………………………………………= 5
      เชา……………….……………………………….…………= 5      อ่ืน ๆ (ระบุ)………………………...……………………………= 6
      อยูโดยผูอ่ืนเสียคาเชาให………...…………………………= 6

      อยูโดยไมตองเสียคาเชา....……….…………………………= 7 10. นํ้าด่ืม                                                 HH11 

     อ่ืน ๆ  (ระบุ)…………..……………………………………= 8       นํ้าด่ืมบรรจุขวด……………...………..…………………………= 0

      นํ้าประปาภายในบาน………….……….....……………………= 1

4.  ผูจายคาเชา/ ผูใหสวัสดิการ/ ใหอยูฟรี       HH04       นํ้าบอ/ บาดาลภายในบาน………………..………………………= 2

      จายคาเชาเอง…………………..………………………..… = 1       นํ้าประปานอกบาน………………...…………..……………… = 3

      นายจาง……………………………………………………       นํ้าบอ/ บาดาล นอกบาน...…………..….………………………= 4

-  รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ………...…………………………= 2       นํ้าจากแมนํ้า ลําธาร หรือคลอง………………..…………………= 5

-  บริษัท หรือเอกชน………..………………………… = 3       นํ้าฝน………………….…………………………………………= 6

-  องคกรระหวางประเทศ……...……………………… = 4       อ่ืน ๆ  (ระบุ)……………..………………………………………= 7
      บิดามารดา………………..…………………………………= 5

      ญาติ……….……………………………………………… = 6 11. นํ้าใช                                
      อ่ืน ๆ เชน อาศัยผูอ่ืน เพื่อน  (ระบุ)………….…….……… = 7      (บันทึกประเภทนํ้าใชตามรหัสในขอ 10)                        HH12
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12. วิธีกําจัดขยะภายในครัวเรือน                               15.  ครัวเรือนเปนเจาของส่ิงของตาง ๆ ตอไปน้ีหรือไม 

     (ตอบไดไมเกิน 2 ขอ  เรียงจากมากไปหานอย)          ถา  "เปนเจาของ"                                 ใหระบุจํานวน

                    ลําดับท่ี 1     HH13           ถา "ไมมีหรือมีใชแตไมเปนเจาของ"   ใหบันทึก " 0 "

                    ลําดับท่ี 2     HH14        เตียงนอนไมหรือโลหะ………………………       HH22

     เก็บรวบรวมใหพนักงานนําไปท้ิง…………...………………= 1        เตาหุงตมอาหาร     -  แกส …….……..………       HH23

     เผา………………………….………………………………= 2                                       - ไฟฟา.………………….       HH24

     ฝงกลบ………………….……………………………………= 3        เตาอบไมโครเวฟ…………………….……….       HH25

     นําไปเล้ียงสัตว……………...………………………………= 4        กระติกตมนํ้าไฟฟา…………………….…...…      HH26

     ทําปุยหมัก…………...……………………………….…….= 5        ตูเย็น………………………………………….       HH27

     ท้ิงลงแมนํ้า  ลําคลอง……………….………………………= 6        เตารีดไฟฟา………………………………..…       HH28

     ท้ิงตามท่ีวาง  ท่ีสาธารณะ……….………………………… = 7        หมอหุงตมอาหารไฟฟา……………………....       HH29

     อ่ืน ๆ (ระบุ)…………...……………………………………= 8        พัดลม/พัดลมไอนํ้า/พัดลมปรับอากาศ……….       HH30

       วิทยุ……………………………………………      HH31

13. การใชสวม                       HH15        โทรทัศน…………………………………...…      HH32

      ไมมีสวม……………………..…………………………… = 0        เครื่องเลนวีดีโอ/วีซีดี/ดีวีดี...………………….       HH33

      สวมชักโครก……………..…………………………………= 1        เครื่องซักผา………………………………..…       HH34

      สวมซึม………….…………………………………………= 2        เครื่องปรับอากาศ………………………….…       HH35

      สวมชักโครกและสวมซึม………….………………………= 3        เครื่องทํานํ้ารอน/นํ้าอุน ในหองนํ้า…….….….       HH36

      สวมหลุม  ถัง  บอปลา  ถายลงแมนํ้าลําคลอง        เครื่องคอมพิวเตอร (ท้ังส้ิน)………….………       HH37

         หรือสวมลักษณะอ่ืน ๆ (โดยมีหองก้ัน)………..…………= 4           - เช่ือมตออินเตอรเน็ต………………….……      HH38

       โทรศัพท (รวม เครื่องตอพวง PCT).……........       HH39

14.  ครัวเรือนเปนเจาของยานพาหนะตอไปน้ีหรือไม        โทรศัพทเคล่ือนท่ี………………………..……      HH40

       (ท้ังท่ีใชในครัวเรือน  หรือใชทําธุรกิจ)        โทรสาร…………………………………....…       HH41

          ถา "เปนเจาของ"                                ใหระบุจํานวน        หลอดไฟนีออน……………………….………      HH42

          ถา "ไมมีหรือมีใชแตไมเปนเจาของ"  ใหบันทึก " 0 "        หลอดไฟดวงโคม………...……………………      HH43

       รถจักรยาน………………………...……......…… HH16        หลอดตะเกียบ…………………..……………       HH44

       รถจักรยานยนต………..……………….………… HH17

       รถยนตสวนบุคคล………………...…..………... HH18

       รถบรรทุกเล็ก/รถปกอัพ/รถตู.………………..… HH19 16. จํานวนสมาชิกท่ีเคยใชอินเทอรเน็ต(ในรอบ 12 เดือนท่ีแลว)
       รถอีแตน/รถอ่ืนๆ ประเภทเดียวกัน……………... HH20        (โดยไมคํานึงวาจะใช ณ สถานท่ีใด)

       เรือยนต……………………....……………..….… HH21 (ถาไมมี  บันทึก " 0 ")       HH45
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ซ้ือ / จาย
      ไมไดซ้ือ / จาย    

 เบิกได
(จํานวนเงิน) (มูลคา)

(1) (2)

 ก.  คาใชจายอุปโภคบริโภคของครัวเรือน

1. คาใชจายเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย (ไมรวม คาตอเติมบาน)

1.1  คาเชาหรือคาประเมินคาเชาบานและที่ดิน (เฉพาะท่ีใชอยูอาศัย)  (ถาจายรายปใหเฉล่ียตอเดือน)....……… EG01

1.2  คาจางในการซอมแซมบาน  รวมคาวัสดุกอสรางท่ีใช  (รวม คาทาสี)......……………….….....……… EG02

1.3  คาจางติดต้ัง/ ซอมแซมระบบทอนํ้าประปา  (รวม หองนํ้า)………..........................………….…………EG03

1.4  คาจางติดต้ัง/ ซอมแซมระบบไฟฟาในบาน……………………………………………...……………EG04

1.5  เครื่องมือ/ อุปกรณสําหรับซอมแซมบาน (เชน เล่ือย สวาน คอน คีม ไขควง ฯลฯ)………….………….. EG05

2. คาใชจายเก่ียวกับเคร่ืองแตงบาน เคร่ืองใชเบ็ดเตล็ด

และการดําเนินการในครัวเรือน เงินซ้ือ / เงินดาวน 

และเงินผอนสง

      ไมไดซ้ือ / จาย    

  เบิกได
ซ้ือ / จาย

      ไมไดซ้ือ / จาย    

  เบิกได
(จํานวนเงิน) (มูลคา) (จํานวนเงิน) (มูลคา)

(1) (2) (3) (4)
        (รวม ท่ีซ้ือกอน 12 เดือนท่ีแลว และยังผอนอยูในรอบ 12 เดือน)

        เครื่องเรือนและเฟอรนิเจอรตาง ๆ (เตียง โตะ ตู ฯลฯ).........… ………………….. ………………….. EG06

        เตาแกส/ไฟฟา  ตูอบไมโครเวฟ หมอหุงขาวไฟฟา…........…………………….. ………………….. EG07

        เครื่องบด/เครื่องปน  กระติก/ กาตมนํ้าไฟฟา……….......… ………………….. ………………….. EG08

        เครื่องซักผา เครื่องกรอง/ สูบนํ้า เครื่องทํานํ้าอุน…...........…………………….. ………………….. EG09

        เครื่องปรับอากาศ  ตูเย็น  พัดลม….…………..................…………………….. ………………….. EG10

        เครื่องใชอ่ืน ๆ (เชน จักรเย็บผา เครื่องดูดฝุน ฯลฯ)….….....….. ………………….. ………………….. EG11

        คาซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องใช………..….............… ………………….. ………………….. EG12

2.1  เคร่ืองแตงบานและบริภัณฑอื่น ๆ

เฉลี่ยตอเดือน (บันทึกในสํานักงาน)

รายการคาใชจาย

-10-

เดือนที่แลว

ตอนที่ 3    คาใชจายสินคาและบริการ

12 เดือนที่แลว

รหัส    

รายการ

ใหบันทึก "จํานวนเงิน" (ถาซ้ือ/จาย) หรือ "มูลคา" (ถาไมไดซ้ือ/จาย เบิกได) ของคาใชจายแตละรายการตามคาบเวลาที่กําหนดให

0 4REC 0 1 SUB



ซ้ือ / จาย
      ไมไดซ้ือ / จาย    

 เบิกได
(จํานวนเงิน) (มูลคา)

(1) (2)

2.2  ส่ิงทอสําหรับใชในบาน

        เครื่องนอนและผาท่ีใชตกแตง (มุง  ผาปูท่ีนอน  หมอน  ผาหม  มาน  มูล่ีผา ฯลฯ)…………....……. EG13

        ผาสําหรับใชในครัวและบนโตะอาหาร (ผาเช็ดมือ  ผารองจาน  ผาปูโตะ ฯลฯ)……...……...……. EG14

        ผาอ่ืน ๆ ท่ีใชในครัวเรือน (ผาเช็ดตัว  พรมเช็ดเทา  เส่ือ  ผากันแดด  ถุงผา ฯลฯ)…..………………. EG15

2.3  เคร่ืองใชสอยเบ็ดเตล็ดในบาน

        เครื่องใชในครัว  (กะทะ  หมอ  ถวยชาม  มีด  ชอน  สอม ฯลฯ)……..……..………....................… EG16

        กระติกนํ้ารอน/ นํ้าเย็น ถังและอาง เครื่องแกว ขันนํ้า และอ่ืน ๆ…………..…………...………EG17

2.4  คาเช้ือเพลิง  แสงสวาง  และการใชนํ้า (เฉพาะท่ีใชในครัวเรือน)

        ไฟฟา…..……….………….………………………………………………………….……… EG18

        แกสหุงตม….…...….……….…………………………………………………………..………EG19

        แกสใชอยางอ่ืน….…….….……….…………………………………………………………. EG20

        ถานไมและฟน….…..….……….……………………………………………………………. EG21

        นํ้ามันกาด….…….….……….…………………………………………………………..…… EG22

        วัสดุ/ อุปกรณเกี่ยวกับแสงสวาง (หลอดไฟ  ตะเกียง  ไฟฉาย  เทียนไข  ไมขีดไฟ ฯลฯ)………………EG23

        นํ้าประปา นํ้าบอ/ นํ้าบาดาล….…..….……….…………………………………………………EG24

2.5  คาใชจายเก่ียวกับการทําความสะอาด

        ไมถูพ้ืน  ไมกวาด  แปรง  ฯลฯ…………………......………………………………………… EG25

        ผงซักฟอก  สบูซักผา  นํ้ายาปรับผานุมและอัดจีบผา………………..………..………...………EG26

        นํ้ายาทําความสะอาด/ ขัดเงา ยาดับกลิ่น ยาฆาเชื้อโรค/ แมลง/ วัชพืช คาขนขยะและอ่ืนๆ ...… EG27

-11-

เดือนที่แลว

รายการคาใชจาย
รหัส   

รายการ

0 5REC 0 1 SUB



ซ้ือ / จาย
      ไมไดซ้ือ / จาย    

 เบิกได
(จํานวนเงิน) (มูลคา)

 (1) (2)

3. คาจางบุคคลท่ีใหบริการแกครัวเรือน (รวม คาอาหารและส่ิงของท่ีซ้ือให)

3.1 คนรับใชและคนงาน (ท่ีเปนสมาชิกในครัวเรือน)

            (เชน คนครัว  คนขับรถ  ยาม  พี่เล้ียงเด็ก ฯลฯ)..........................................................................……EG28

3.2  คนรับใชและคนงาน (ท่ีไมไดเปนสมาชิกของครัวเรือน)

           (รวม คาฝากเล้ียงเด็ก และยามดูแลรักษาความปลอดภัยท่ัวไป) ................................................….....…EG29

4. คาใชจายเก่ียวกับผา  เส้ือผา  และเคร่ืองแตงกาย

4.1  เสื้อ  กระโปรง และกางเกงทุกประเภท รวมผาท่ีซื้อมาตัดเย็บเอง
            (รวมเครื่องแบบทํางาน  ชุดนักเรียน และชุดนอน) .......................................................................… EG30

4.2  ชุดกีฬา (เชน ชุดวายนํ้า  ฯลฯ)………………..........………...……...…………………….….….. EG31

4.3  ผานุง  โสรง  ผาขาวมา ชุดชั้นใน (รวม ถุงนอง  ถุงเทา  ถุงมือ ฯลฯ).…...……………............…… EG32

4.4  เครื่องแตงกายอ่ืน ๆ (เชน เข็มขัด  เนคไท  หมวก  ผาเช็ดหนา  ตางหู ฯลฯ)…...………......…....…… EG33

4.5  คาจางตัดเย็บ  ซอมแซม  ดัดแปลงเสื้อผา (รวม คาซ้ืออุปกรณตัดเย็บเส้ือผา)……..……......……… EG34

4.6  คาเชาเสื้อผา  คาซักรีด/ ซักแหง……………………..…….……………………………..…… EG35

5. คาใชจายเก่ียวกับรองเทา

5.1  รองเทาทุกประเภท (ท้ังหนังและผาใบ) รองเทาแตะ …..……...…................................................ EG36

5.2  รองเทากีฬา (เชน รองเทาฟุตบอล  รองเทาสกี/ สเก็ตนํ้าแข็ง โรลเลอรสเก็ต ฯลฯ) ผาพันขา/ แขง.……. EG37

5.3  คาซอม  คาเชาและคาบริการทําความสะอาดรองเทา…………...………………………….……EG38

6. คาใชจายสวนบุคคล

6.1  ของใชสวนบุคคล

        สบู  แปรง/ ยาสีฟน  แชมพู ครีมนวดผม  นํ้ามันและยาบํารุงผม  แปงโรยตัว ฯลฯ……...…… EG39

        หวี/ แปรงแปรงผม  มีดโกน/ เครื่องโกนหนวด  กรรไกร  ตะไบเล็บ  เครื่องเปาผม ฯลฯ…..… EG40

        เครื่องสําอาง (เชน นํ้าหอม  ลิปสติก  แปงผัดหนา ฯลฯ)……………………........…………..……. EG41

        นาฬิกาขอมือ  แวนกันแดด  รม  กระเปาถือ/เดินทาง  พัด ฯลฯ………………..…...………..…EG42

        ของใชสวนบุคคลอ่ืน ๆ (เชน กระดาษชําระ  กระดาษเช็ดมือ  ผาอนามัย ฯลฯ)…….…..……....….. EG43

        คาซอมแซมของใชสวนบุคคล……………...…………………………………..………..…… EG44

6.2  คาบริการสวนบุคคล

        เสริมสวย (เชน ตัดผม  ดัดผม  สระ/ เซท/ ยอม /โกรกผม  ทําเล็บ  ฯลฯ)….….............…………..…… EG45

        บริการสวนบุคคลอ่ืน ๆ (เชน ลดความอวน จัดฟน นวดแผนโบราณ อาบ อบ นวด ฯลฯ)............…… EG46

-12-

เดือนที่แลว

รายการคาใชจาย
รหัส  

รายการ

0 6REC 0 1 SUB



ซ้ือ / จาย
      ไมไดซ้ือ / จาย    

  เบิกได
(จํานวนเงิน) (มูลคา)

 (1) (2)

7. คาเวชภัณฑและคาตรวจรักษาพยาบาล

7.1  คาซื้อยาและเวชภัณฑตาง ๆ (ท่ีซ้ือมารักษาเอง)

        ยาแผนปจจุบัน (เชน ยาแกไข ยาแกทองเสีย ยาทา/ ใสแผล  ยาดม ฯลฯ)…………..…...........……….. EG47

        ยาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณทุกชนิด…………………………………...…………...……… EG48

        ยาคุมกําเนิดและถุงยางอนามัย……………………………………………...……………………EG49

        ไวตามิน/ผลิตภัณฑอาหารเสริม/ยาบํารุงประเภทตาง ๆ………….……………………………. EG50

         เวชภัณฑ/ อุปกรณปฐมพยาบาล (ผาพันแผล  พลาสเตอร  กระเปานํ้ารอน ฯลฯ).…….……………. EG51

7.2  คารักษาพยาบาล (คนไขนอก) ทันตกรรม  ตรวจสุขภาพ และตรวจสายตาประกอบแวน

        คารักษาท่ีสถานีอนามัยและโรงพยาบาลของรัฐ………………………………...……………… EG52

        คารักษาท่ีคลินิกแพทยและโรงพยาบาลเอกชน……………..…………..…………...………… EG53

        คารักษาแบบพ้ืนบาน/ สมุนไพร หรือแพทยแผนโบราณและการรักษาดวยการนวด....…………EG54

        คาตรวจรักษาฟนท่ีคลินิกทันตกรรม (ไมรวม การจัดฟนท่ีเปนบริการสวนบุคคล)….……………… EG55

        คาตรวจสายตาและประกอบแวน (ไมรวม โรคตาท่ีเปนการรักษาโรค)..………..…………………. EG56

        คาตรวจสุขภาพประจําป/ ตามที่แพทยนัด ตรวจครรภ  และบริการอ่ืน ๆ...…………...…………EG57

ซ้ือ / จาย
      ไมไดซ้ือ / จาย    

เบิกได
ซ้ือ / จาย

      ไมไดซ้ือ / จาย    

  เบิกได
(จํานวนเงิน) (มูลคา) (จํานวนเงิน) (มูลคา)

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

7.3  คารักษาพยาบาล (คนไขใน)

        คารักษาในสถานีอนามัยและโรงพยาบาลของรัฐ……. ………………….. ………………….. EG58

        คารักษาในคลีนิคแพทยและโรงพยาบาลเอกชน………………………….. ………………….. EG59

        คาใชจายอ่ืน ๆ (เชน คาจางพยาบาลพิเศษ คาเดินทาง

            คาใชจายของคนเฝาไข ฯลฯ) ...............................…………………………….. ………………….. EG60

เฉลี่ยตอเดือน (บันทึกในสํานักงาน)

-13-

เดือนที่แลว

รายการคาใชจาย

12 เดือนที่แลว

รหัส  

รายการ

0 7REC 0 1 SUB



เงินซ้ือ / เงินดาวน 

และเงินผอนสง

      ไมไดซ้ือ / จาย    

   เบิกได
ซ้ือ / จาย

      ไมไดซ้ือ / จาย    

  เบิกได
(จํานวนเงิน) (มูลคา) (จํานวนเงิน) (มูลคา)

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

8. คาใชจายเกี่ยวกับการเดินทางและการสื่อสาร

8.1  คาซื้อยานพาหนะ
        (รวม ท่ีซ้ือกอน 12 เดือนท่ีแลวและยังผอนอยูในรอบ 12 เดือน)

        รถยนตสวนบุคคล  รถตู  รถปคอัพ…..……………………………………...…………………..… EG61

        รถจักรยานยนต  รถจักรยาน  และยานพาหนะอ่ืน ๆ…… ……...……………………………..… EG62

        คาติดตั้งอุปกรณและอ่ืน ๆ สําหรับยานพาหนะ.……………………...………………………..… EG63

8.2  คาใชจายเกี่ยวกับยานพาหนะ

        ยางนอกและยางใน  แบตเตอรี่…..……………………… ………………...…………………..… EG64

        น้ํามันเครื่อง/ น้ํามันหลอล่ืนทุกชนิด….....……....……………...……………………………..… EG65

        คายกเครื่อง ซอมแซม (รวม อะไหลและอุปกรณตาง ๆ).…… ……...……………………………..… EG66

        คาเรียนขับรถ/ใบอนุญาตขับขี่/ทะเบียนรถ/ภาษีรถ ……………...…………………………..…… EG67

        หมวกกันนอค  ................................................................. ……...…………………………..…… EG68

 (1) (2)

        คาบริการลาง/ อัดฉีดรถ  ปะยางรถ………………......................................................................... EG69

        คาใชจายในการบํารุงรักษาและอ่ืน ๆ (เชน คาฝาก/ จอดรถ  คาธรรมเนียมผานทาง ฯลฯ)……….…….. EG70

8.3  คาใชจายในการเดินทางตามปกติ
       รถ/ เรือประจําทาง  รถโดยสารขนาดเล็ก/ รถตู  รถไฟ  รถไฟฟา……………….….……………… EG71

       รถรับสงนักเรียน  รถรับสงพนักงาน…...………………………..……..……...……………………EG72

       รถแท็กซ่ี  รถสามลอ/ สามลอเครื่อง  รถจักรยานยนต  และอ่ืน ๆ.….………...…...……………… EG73

       พาหนะสวนตัว
            - น้ํามันเบนซิน 91…………………………………………..………………….……………… EG74

            - น้ํามันเบนซิน 95…………………………………………….………….………………………EG75

            - แกสโซฮอล……………..…………………………..…………………..………………………EG76

                      - แกสโซฮอล 91……………..…………………………..…………………..……………EG7601

                      - แกสโซฮอล 95……………..…………………………..…………………..……………EG7602

                      - แกสโซฮอล E10 / E20……………..…………………………..…………………..……EG7603

            - กาซ NGV………………………..……………………………...…………………………… EG77

            - กาซ LPG………………………….……………………………….………………………… EG78

            - น้ํามันดีเซล…………………………..…………………………….………………………… EG79

            - ไบโอดีเซล ..……………..…………………………..…………………..…………………… EG791

            -  พลังงานทดแทนประเภทอ่ืนๆ (ระบุ)……………..…………………………..………………EG792

เดือนที่แลว

เฉล่ียตอเดือน (บันทึกในสํานักงาน)

-14-

12 เดือนที่แลว

รายการคาใชจาย
รหัส   

รายการ

0 8REC 0 1 SUB



ซ้ือ / จาย
   ไมไดซ้ือ / จาย   

 เบิกได
ซ้ือ / จาย

      ไมไดซ้ือ / จาย    

  เบิกได
(จํานวนเงิน) (มูลคา) (จํานวนเงิน) (มูลคา)

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

8.4  คาใชจายในการเดินทางโอกาสพิเศษและทองเท่ียว

        คาใชจายเดินทางไปเยี่ยมญาติ  ทําบุญ  และกิจธุระอ่ืน

            (รวม คาพาหนะ/ นํ้ามันรถ  คาท่ีพัก  คาอาหารและอ่ืน ๆ) ………..... ……...……………………………..…EG80

        คาใชจายเดินทางทองเท่ียวเอง (ในและตางประเทศ) ……..……………...…………………………..……EG81

        คาใชจายเดินทางทองเท่ียวกับทัวร (ในและตางประเทศ) ........…………...…………………………..……EG82

        คาซื้อสินคา/ ของท่ีระลึกในการทองเท่ียวในประเทศ……..…………...…………………………..……EG83

        คาซื้อสินคา/ ของท่ีระลึกในการทองเท่ียวตางประเทศ……..…………...…………………………..……EG84

8.5  คาใชจายเก่ียวกับการส่ือสาร

        คาซื้อเครื่องโทรศัพท/โทรสาร โทรศัพทเคลื่อนท่ี วิทยุสื่อสาร
            เครื่องตอบรับโทรศัพท (รวม คาบริการติดต้ัง) …….………………………...………………………..…EG85

 (1) (2)

        คาใชบริการโทรศัพท/ โทรศัพทเคลื่อนท่ี (รวม โทรศัพทสาธารณะ).……………...…….…………… EG86

        คาสมาชิกและคาบริการใชอินเตอรเน็ต..…………...……………………………...…….………… EG87

        คาใชจายอ่ืน ๆ (เชน แสตมป ไปรษณียากร  คาสงพัสดุ อุปกรณเขียนจดหมาย ฯลฯ)………...….…………. EG88

9. คาใชจายเก่ียวกับการศึกษา

ซ้ือ / จาย
   ไมไดซ้ือ / จาย   

เบิกได
ซ้ือ / จาย

      ไมไดซ้ือ / จาย    

  เบิกได
(จํานวนเงิน) (มูลคา) (จํานวนเงิน) (มูลคา)

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

9.1 คาเลาเรียน/คาธรรมเนียมในโรงเรียนหรือสถานศึกษาของรัฐ…. ……...…………………………..……EG89

9.2  คาเลาเรียน/ คาธรรมเนียมในโรงเรียนหรือสถานศึกษาเอกชน………...…………………………..……EG90

9.3  คาหนังสือ  เครื่องเขียน  และอุปกรณในการเรียน….….……….……...…………………………..……EG91

9.4  คาเรียนพิเศษ  เรียนวิชาชีพ  เรียนดนตรี/ เตนรํา  ฯลฯ……...…. ……...…………………………..……EG92

9.5 อ่ืน ๆ (เชน คาจัดทํารายงาน  คาถายเอกสาร  ฯลฯ)…………….….… ……...…………………………..……EG93

เดือนที่แลว

12 เดือนที่แลว เฉลี่ยตอเดือน (บันทึกในสํานักงาน)

เฉลี่ยตอเดือน (บันทึกในสํานักงาน)

-15-

รหัส  

รายการ
รายการคาใชจาย

12 เดือนที่แลว

0 9REC 0 1 SUB



ซ้ือ / จาย
   ไมไดซ้ือ / จาย    

เบิกได
ซ้ือ / จาย

      ไมไดซ้ือ / จาย    

  เบิกได
(จํานวนเงิน) (มูลคา) (จํานวนเงิน) (มูลคา)

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

10. คาใชจายเก่ียวกับการบันเทิง  การอาน และกิจกรรมทางศาสนา

10.1  คาซื้ออุปกรณการบันเทิง และกีฬา

         โทรทัศน  วิทยุ  เครื่องเลนเทป/ ดิสค/วีดีโอ/วีซีดี/ดีวีดี ...... ………………...…………………..… EG94

          กลองถายรูป/ วีดีโอ  เครื่องฉายภาพยนตรและภาพน่ิง...... ……...……………………………..… EG95

         จานรับสัญญาณดาวเทียมและคาติดต้ังเคเบิลทีวี.………… …………...………………………..… EG96

          เครื่องคอมพิวเตอร….…….……….…………………………………...………………………..… EG97

          อุปกรณกีฬา และบริหารรางกาย……………………………………...………………………..… EG98

          คาซอมแซม/ บํารุงรักษา และอ่ืน ๆ …………………………………...………………………..… EG99

10.2  คาซื้อเคร่ืองเลน  สัตวเลี้ยง ไมประดับ 
          และคาใชจายเก่ียวกับการบันเทิง
          คาซื้อของเลนชนิดตาง ๆ (เชน รถเด็ก จักรยานสามลอ ฯลฯ) …………...………………………..…EG100

          คาซื้อสัตวเลี้ยง  อุปกรณเลี้ยงสัตว (รวม คาอาหารและอ่ืนๆ) …………...………………………..…EG101

 (1) (2)

          คาตนไม/ พันธุไมประดับและดอกไมสด (รวม ปุยและอุปกรณทําสวน).…….…........................……EG102

          คาซื้อ/ เชาเทป/ วีดีโอ/ วีซีดี/ ดีวีดี คาสมาชิกเคเบิลทีวี 

                 และคาถายรูป (ฟลม แมมเมอรี่สต๊ิก ลาง/ อัด/ ขยายภาพ).......................................................………EG103

          คาซอมแซม/ บํารุงรักษา และอ่ืน ๆ (เชน ของที่ระลึก/ ของสะสม ฯลฯ)……………...…….…………EG104

10.3  คาผานประตู  คาเรียนและเลนกีฬา
          ดูภาพยนตร/ กีฬา/ การแสดงตาง ๆ (เชน สนามมา/ มวย  การแสดงดนตรี งานเทศกาล ฯลฯ).…………. EG105

          สนามเด็กเลนและสวนสนุก  สวนสัตว  โบราณสถาน  พิพิธภัณฑ  อุทยานฯ……...…….……… EG106

          คาเรียนและเลนกีฬา (เชน วายนํ้า เทนนิส กอลฟ ฯลฯ)…….……………………...…….………….. EG107

          อ่ืน ๆ (เชน  คาสมาชิกสโมสร/ สมาคมตาง ๆ ฯลฯ)………….………………………….….………… EG108

10.4  คาใชจายเก่ียวกับการอาน  และกิจกรรมทางศาสนา/ ลัทธิความเช่ือ
          คาหนังสือพิมพ  นิตยสาร  และหนังสือประเภทอ่ืน ๆ (ท่ีไมใชหนังสือเรียน)…...………….……… EG109

          คาธรรมเนียมการใชหองสมุดและอ่ืน ๆ เชน  คาเชาหนังสือ/ คาปรับ ฯลฯ………...……….…… EG110

          คาอาหาร/ ของถวายพระ/ ไหวเจา (รวม ดอกไม/ ธูปเทียน) คาเชาพระและอ่ืน ๆ…...............….……EG111

ซ้ือ / จาย
   ไมไดซ้ือ / จาย   

เบิกได
ซ้ือ / จาย

      ไมไดซ้ือ / จาย    

  เบิกได
(จํานวนเงิน) (มูลคา) (จํานวนเงิน) (มูลคา)

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

11. คาใชจายเก่ียวกับการจัดงานพิธีในโอกาสพิเศษ

    คาจัดงานแตงงาน งานวันเกิด งานบวช งานศพและอ่ืน ๆ ...... …………...………………………..…EG112

12 เดือนที่แลว เฉลี่ยตอเดือน (บันทึกในสํานักงาน)

เฉลี่ยตอเดือน (บันทึกในสํานักงาน)

เดือนที่แลว

-16-

12 เดือนที่แลว

รายการคาใชจาย
 รหัส  

รายการ

1 0REC 0 1 SUB



ซ้ือ / จาย
ไมไดซ้ือ / จาย

เบิกได
ซ้ือ / จาย

      ไมไดซ้ือ / จาย  

    เบิกได
(จํานวนเงิน) (มูลคา) (จํานวนเงิน) (มูลคา)

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

 ข. คาใชจายท่ีไมเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค

1. ภาษีเงินได  ภาษีบํารุงทองท่ี  คาบริการทางการเงิน 

         คาธรรมเนียม/ คาปรับทางกฎหมาย/ ทนายความ ....................………………...……………………. EG113

2. คาสมาชิกกลุมอาชีพ เชน สหภาพแรงงาน กลุมเกษตรกรฯ………………………...……………………. EG114

3. เงิน/ สิ่งของ ท่ีสงใหบุคคลนอกครัวเรือน...................................…………………...……………………. EG115

4. บริจาคเงิน/ ซื้อสิ่งของใหแกองคกรและมูลนิธิตางๆ .................…………………...……………………. EG116

5. เงินทําบุญ/ เงินชวยงานอ่ืนๆ (เชน งานบวช/ งานแตง/ ของขวัญ ฯลฯ) …... …………...……………………. EG117

6. คาเบ้ียประกันภัย/ทรัพยสิน/ประกันชีวิต(ไมรวมประเภทสะสมทรัพย)

         เงินฌาปนกิจศพ และเงินสมทบประกันสังคม (แบบไมสะสม) …… …………...……………………. EG118

7. คาซื้อสลากกินแบง/ หวยของรัฐ เลนมาแขงและการพนันอ่ืน ๆ…………………...……………………. EG119

8. ดอกเบ้ียจาย  ดอกเบ้ียแชร……………………………...…………………………...………........……...…EG120

9. อ่ืน ๆ (เชน เงินชดเชยคาเสียหาย  เงินตกหาย/ ถูกขโมย คานายหนา

        คาขนยายบาน ฯลฯ)……….....................….……..………………………………...……………………. EG121

…………...……………………..…

-17-

12 เดือนที่แลว

รายการคาใชจาย

รวมคาใชจายท้ังส้ิน

เฉลี่ยตอเดือน (บันทึกในสํานักงาน)

 รหัส  

รายการ

1 1REC 0 1 SUB



ค. คาใชจายในการชําระหนี้ของครัวเรือน (ทั้งที่เปนตัวเงินและสิ่งของ)

     ถามทุกครัวเรือน  (แมวาในปจจุบันไมมีหนี้สินแลว)

1. (ในรอบ 12 เดือนที่แลว) ครัวเรือนของทานมีการชําระหนี้สินทุกประเภท (รวม ผอนบานและ/หรือที่ดิน) หรือไม
               ไมมี……….... 0   (ขามไปถามขอ ง.)           มี……………...... 1               AE01

2. (ในรอบ 12 เดือนที่แลว) จํานวนเงินที่ครัวเรือนชําระหนี้สิน (ในขอ 1)    จําแนกตามวัตถุประสงคของการกูยืม (รวม เงินตนและดอกเบี้ย)
                                              (ถาชําระเปนสิ่งของ ใหประเมินมูลคา)

ชําระเปนตัวเงิน ชําระเปนส่ิงของ ชําระเปนตัวเงิน ชําระเปนส่ิงของ
(จํานวนเงิน) (มูลคา) (จํานวนเงิน) (มูลคา)

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

    - ใชซื้อ / เชาซื้อบาน และ/หรือที่ดิน......……….....….......….............…. ………….......….. …………......…... AE02

    - ใชในการศึกษา…....…………..……………………………………. ………….......….. …………......…... AE03

    - ใชจายอุปโภคบริโภคอ่ืนๆ ในครัวเรือน….....………………………. ………….......….. …………......…... AE04

    - ใชในการทําธุรกิจ(ที่ไมใชการเกษตร)……..…..…...……….……..….. ………….......….. …………......…... AE05

    - ใชในการทําการเกษตร (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว/เพาะเล้ียง/ประมง ฯลฯ)……..... ………….......….. …………......…... AE06

    - อื่นๆ เชน หนี้จากการค้ําประกัน หนี้คาปรับ/จายคาเสียหาย ฯลฯ….… ………….......….. …………......…... AE07

ง. คาใชจายในการซื้อที่อยูอาศัย (ดวยเงินออมของครัวเรือน)
    (ไมรวม  การกูเงินมาซื้อ หรือการผอนชําระบาน/ที่ดินที่เปนการชําระหนี้ ในขอ ค.)

     ถามทุกครัวเรือน

1. (ในรอบ 12 เดือนที่แลว) ครัวเรือนนี้มีการซื้อที่อยูอาศัย (ดวยเงินออมของครัวเรือน) หรือไม
               ไมมี………..... 0                                  มี……………... 1               AE08

(12 เดือนท่ีแลว)         (เฉลี่ยตอเดือน)

                                                                   (ระบุจํานวนเงิน :  บาท) AE09

รายการหนี้สิน

-18-

เฉลี่ยตอเดือน (บันทึกในสํานักงาน)12 เดือนท่ีแลว
รหัส  

รายการ

ตอนที่ 3 คาใชจายสินคาและบริการ (เพิ่มเติม)
2 5REC 0 1 SUB

 

 



รหัส จํานวนเงิน

ซ้ือ/ จาย ...... 1 หรือมูลคา

ไมไดซ้ือ/ จาย ท่ีบริโภค

 เบิกได หรือ เฉลี่ยตอสัปดาห
 ผลิตเอง ...... 2 ปริมาณ หนวย บาท เดือน สัปดาห วัน บาท

(2) (4) (6)

1. ขาว แปง และอาหารท่ีทําจากแปง

ขนมอบ/ เคก และขนมท่ีทําจากแปงเปนสวนใหญ ...........… ........................ .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................

ขาวเจา (ขาวสาร) .................................................................. ........................ .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................

ขาวเหนียว (ขาวสาร)............................................................. ........................ .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................

แปงขาวเจา ............................................................................ ........................ .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................

แปงสาลี แปงมันสําปะหลัง และแปงอื่นๆ ............................ ........................ .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................

เสนหมี่ .................................................................................. ........................ .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................

วุนเสน ................................................................................... ........................ .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................

มักกะโรนี สปาเก็ตต้ี ............................................................. ........................ .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................

สาคูและอ่ืนๆ (ระบุ)............................................................... ........................ .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................

2. เนื้อสัตว และสัตวปกทุกชนิด (แปรรูป)
หมู/ เนื้อเค็มหรือตากแหง .............................................................................. .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................

หมูหยอง  ....................................................................................................... .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................

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

เนื้อกระปอง/ เนื้อสัตว (แปรรูป) อื่นๆ (ระบุ) ........................ ........................ .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................

3. ปลาและสัตวน้ําอื่นๆ

ปลาแหง ปลาเค็ม (ระบุประเภทปลา)..................................... ........................ .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................

กุงแหง  .................................................................................. ........................ .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................

ปูเค็ม ..................................................................................... ........................ .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................

ปลารา ................................................................................... ........................ .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................

ปูดอง และสัตวน้ํา (แปรรูป) อื่นๆ (ระบุ) .............................. ........................ .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................

4. อาหารประเภทนม เนย เนยแข็งและไข

นมสด .................................................................................... ........................ .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................

นมถ่ัวเหลือง .......................................................................... ........................ .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................

นมขนหวาน .......................................................................... ........................ .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................

นมผง .................................................................................... ........................ .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................

ครีมเทียม ............................................................................... ........................ .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................

เนยแข็ง .......................................................................................................... .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................

เนยเทียม ................................................................................ ........................ .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................

ไขเค็ม และอ่ืนๆ (ระบุ) ......................................................... ........................ .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................

(1) (3) (5)
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ตอนท่ี 4    คาใชจายอาหาร  เครื่องด่ืม และยาสูบ

รายการคาใชจาย
จํานวน

      จํานวนเงิน     

    หรือมูลคา    

คิดเปนเงิน

อาหารเหลาน้ีใชบริโภค

ไดนานเทาใด ?

การบันทึกในแตละรายการ

     1) สดมภ (2) - (5) ; ใหบันทึก รหัส  ปริมาณ  หนวย  จํานวนเงิน (ถาซ้ือ/ จาย) หรือ มูลคาคิดเปนเงิน (ถาไมไดซ้ือ/ จาย  เบิกได หรือผลิตเอง) 

                                        และระยะเวลาท่ีใชบริโภค ของอาหารแหง/สําเร็จรูปที่เก็บไวบริโภคไดนาน (เกิน 1 สัปดาห) ท่ีครัวเรือนไดรับมาครั้งสุดทาย

     2) สดมภ (6)         ; ใหคํานวณ จํานวนเงิน/มูลคาท่ีบริโภคเฉลี่ยตอสัปดาห จากสดมภ (4) - (5)   (ดูสูตรการคํานวณในหนา 21)

ก. อาหารแหง/ สําเร็จรูป ท่ีเก็บไวบริโภคไดนาน (เกิน 1 สัปดาห)  (เฉพาะท่ีบริโภคเปนประจําสม่ําเสมอ)



รหัส จํานวนเงิน

ซ้ือ/ จาย ...... 1 หรือมูลคา

ไมไดซ้ือ/ จาย ท่ีบริโภค

 เบิกได หรือ เฉล่ียตอสัปดาห

 ผลิตเอง ...... 2 ปริมาณ หนวย บาท เดือน สัปดาห วัน บาท
(2) (4) (6)

5. น้ํามัน และไขมัน
น้ํามันพืช................................................................................ ....................... .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................
น้ํามันสัตว/ น้ํามันหมู ............................................................ ....................... .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................
เนยสด น้ํามันเนย .......................................................................................... .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................
กะทิกระปอง/สําเร็จรูป  ......................................................... ....................... .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................
ไขมัน และน้ํามันอื่นๆ ........................................................... ....................... .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................

6. ผลไม และถั่วเปลือกแข็ง
ผลไมแชอิ่ม ........................................................................... ....................... .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................
ผลไมดอง/ กวน/ ตากแหง ..................................................... ....................... .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................
ผลไมกระปอง ....................................................................... ....................... .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................
ถ่ัวลิสง ................................................................................... ....................... .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................
ถ่ัวเขียว .................................................................................. ....................... .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................
ถ่ัวเหลืองและถ่ัวอื่นๆ ............................................................ ....................... .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................

7. ผัก
หัวหอมแดง ........................................................................... ....................... .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................
กระเทียมแหง ........................................................................ ....................... .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................
พริกแหง ................................................................................ ....................... .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................
หนอไมตม ............................................................................. ....................... .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................
ผักกาดดอง ............................................................................ ....................... .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................
ผัก (ตากแหง/ ดอง/ ทําเค็ม) อื่นๆ .......................................... ....................... .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................

8. น้ําตาลและขนมหวาน
น้ําตาลทราย  .......................................................................... ....................... .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................
น้ําตาลทรายแดง .................................................................... ....................... .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................
น้ําตาลมะพราว (น้ําตาลปบ/ ปก/ แวน) ................................. ....................... .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................
แยม น้ําผ้ึง และอื่นๆ .............................................................. ....................... .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................

9. เคร่ืองปรุงรส และเคร่ืองเทศ 
เกลือ ...................................................................................... ....................... .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................
น้ําปลา ................................................................................... ....................... .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................
ซีอิ๊วขาว  ................................................................................ ....................... .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................
น้ํามันหอย ............................................................................. ....................... .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................
ซอสพริก ............................................................................... ....................... .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................
ซอสมะเขือเทศ ...................................................................... ....................... .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................
น้ําสมสายชู ............................................................................ ....................... .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................
กะป ....................................................................................... ....................... .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................
เครื่องปรุงรส (ซุปกอน/ ผง) .................................................. ....................... .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................
ผงชูรส ................................................................................... ....................... .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................
เครื่องปรุงรสและเครื่องเทศอื่น ๆ (ระบุ) ............................... ....................... .................... .............. ............................ ........... .............. .......... ............................

(1) (3) (5)
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รายการคาใชจาย
จํานวน

     จํานวนเงิน      

    หรือมูลคา    

คิดเปนเงิน

อาหารเหลาน้ีใชบริโภค

ไดนานเทาใด ?



รหัส จํานวนเงิน

ซ้ือ/ จาย ...... 1 หรือมูลคา

ไมไดซ้ือ/ จาย ท่ีบริโภค

 เบิกได หรือ เฉลี่ยตอสัปดาห

 ผลิตเอง ...... 2 ปริมาณ หนวย บาท เดือน สัปดาห วัน บาท
(2) (4) (6)

10. เครื่องด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอล (บริโภคที่บาน)

 กาแฟเม็ด กาแฟผง ............................................................... ......................... .................... .............. ........................... ........... .............. .......... ............................

 ชาผงสําเร็จรูป/ใบชา ............................................................ ......................... .................... .............. ........................... ........... .............. .......... ............................

 ไมโล โอวัลติน โกโก/ ชอกโกแลตผง .................................. ......................... .................... .............. ........................... ........... .............. .......... ............................

โซดา ..................................................................................... ......................... .................... .............. ........................... ........... .............. .......... ............................

 น้ําอัดลม ............................................................................... ......................... .................... .............. ........................... ........... .............. .......... ............................

 น้ําผัก/ น้ําผลไม .................................................................... ......................... .................... .............. ........................... ........... .............. .......... ............................

 น้ําด่ืมบริสุทธ (บรรจุขวด) ................................................... ......................... .................... .............. ........................... ........... .............. .......... ............................

 กาแฟสําเร็จรูปพรอมด่ืม ....................................................... ......................... .................... .............. ........................... ........... .............. .......... ............................

 ชาสําเร็จรูปพรอมด่ืม ............................................................ ......................... .................... .............. ........................... ........... .............. .......... ............................

 เคร่ืองด่ืมชูกําลัง/ บํารุงรางกาย ............................................. ......................... .................... .............. ........................... ........... .............. .......... ............................

 ผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืมสําเร็จรูปอื่นๆ (ระบุ) ............................. ......................... .................... .............. ........................... ........... .............. .......... ............................

11. อาหารสําเร็จรูปที่ซื้อมา (บริโภคที่บาน)

 ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป (ระบุ).......................................... ......................... .................... .............. ........................... ........... .............. .......... ............................

13. เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล (บริโภคที่บาน)

เบียร ...................................................................................... ......................... .................... .............. ........................... ........... .............. .......... ............................

ไวน ....................................................................................... ......................... .................... .............. ........................... ........... .............. .......... ............................

สุรา ........................................................................................ ......................... .................... .............. ........................... ........... .............. .......... ............................

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

14. ยาสูบ หมาก ยานัตถุ และผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน

บุหร่ี ................................................................................................................ .................... .............. ........................... ........... .............. .......... ............................

ซิการ ยาเสน ยาต้ัง ฯลฯ.......................................................... ......................... .................... .............. ........................... ........... .............. .......... ............................

ยานัตถุ ................................................................................... ......................... .................... .............. ........................... ........... .............. .......... ............................

หมาก พลู ยาฉุน ยาจืด ฯลฯ ................................................... ......................... .................... .............. ........................... ........... .............. .......... ............................

(1) (3) (5)
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รายการคาใชจาย
จํานวน

      จํานวนเงิน    

     หรือมูลคา     

คิดเปนเงิน

อาหารเหลาน้ีใชบริโภค

ไดนานเทาใด ?

(1) (4) (5) (6)

1. ขาว แปง และอาหารที่ทําจากแปง

ขาวเจา (ขาวสาร) ....…….........................……..……………………...…………
วุนเสน ...…. ……..…....................……...………………..…………………..…

550 1
45 3

4. อาหารประเภทนม เนย ฯลฯ

นมขนหวาน...…….........................……..………………....……………………20 8

128
15

18

รายการคาใชจาย บาท   เดือน     สัปดาห      วัน บาท

การคํานวณ สดมภ (6) ตัวอยางการบันทึก

ถา  สดมภ  (5)  ;  ระยะเวลาที่ใชบริโภค

สดมภ  (6) =

เปน เดือน เปนสัปดาห เปนวัน

สดมภ (4)

สดมภ (5)  x 4.3

สดมภ (4)

สดมภ (5)

สดมภ (4)  x  7

สดมภ (5)

550
1 x 4.3

45
3

20 x 7
8



ซ้ือ / จาย
   ไมไดซ้ือ / จาย     

เบิกได หรือผลิตเอง
(จํานวนเงิน) (มูลคา)

(1) (2)

1. ขาว แปง และอาหารท่ีทําจากแปง EF01

   เสนกวยเตี๋ยว บะหม่ี ขนมจีน ขนมปง/เคก ขนมท่ีทําจากแปง ......……….............................................  ………………….. …………………..

* ขาวเจา ขาวเหนียว ขาวโอต แปงมันสําปะหลัง แปงขาวเจาและแปงอ่ืนๆ ........………........................… ………………….. …………………..

* เสนหม่ี วุนเสน มักกะโรนี/สปาเกตต้ี สาคู ฯลฯ .............................................………...........................  ………………….. …………………..

2. เน้ือสัตว และสัตวปกทุกชนิด EF02

  เน้ือสัตวทุกชนิด (เชน หมู วัว ไก เปด สัตวปา ฯลฯ รวม อวัยวะทุกสวน)

      รวม เน้ือท่ีปรุงสําเร็จ (เชน หมูยอ/แฮม ไสกรอก หมูแดง ไกยาง ฯลฯ) ........................................…………  ………………….. …………………..

* เน้ือสัตวแปรรูป (เชน หมู/เน้ือเค็มหรือตากแหง หมูหยอง กุนเชียง ฯลฯ) ......................…………..................…  ………………….. …………………..

3. ปลาและสัตวนํ้าอื่นๆ EF03

   สัตวนํ้าทุกชนิด (เชน ปลา กุง ก้ัง ปลาหมึก ปู ฯลฯ) รวม สัตวนํ้าปรุงสําเร็จ (เชน ปลานึ่ง เก๊ียวกุง ฯลฯ)……..  ………………….. …………………..

* สัตวนํ้าแปรรูป (เชน ปลาแหง/ปลาเค็ม กุง/ปลาหมึกแหง ปลารา ปูดอง ฯลฯ) ................................……………  ………………….. …………………..

4. อาหารประเภทนม เนย เนยแข็งและไข EF04

    นมสด และเครื่องดื่มท่ีทําจากนม (เชน นมเปรี้ยว โยเกิรต ยาคูลท ฯลฯ) ไข(สด/ แปรรูป) …………..........…  ………………….. …………………..

* นมขนหวาน นมผง ครีมเทียม เนยแข็ง เนยเทียม ฯลฯ ......……………................................................  ………………….. …………………..

5. นํ้ามัน และไขมัน EF05

* นํ้ามันหมู นํ้ามันเนย เนยสด กะทิ ไขมันอ่ืนๆ และนํ้ามันพืชทุกชนิด ....………....................................  ………………….. …………………..

6. ผลไม และถ่ัวเปลือกแข็ง EF06

    ผลไมสดทุกชนิด ผลไมแชอ่ิม / ดอง / กวน / ตากแหง................…………...........................................  ………………….. …………………..

* ผลไมกระปอง ถั่วลิสง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วอ่ืนๆ .........………….......................................................  ………………….. …………………..

ตอนท่ี 4    คาใชจายอาหาร  เครื่องด่ืม และยาสูบ
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รายการคาใชจาย
รหัส   

รายการ

สัปดาหที่แลว

  ใหบันทึก "จํานวนเงิน" (ถาซื้อ/จาย) หรือ "มูลคา" (ถาไมไดซื้อ/จาย   เบิกได หรือผลิตเอง) ของคาใชจายแตละรายการในรอบสัปดาหท่ีแลว

* อาหารที่ซื้อหรือไดรับมา "เปนจํานวนมาก" และใชบริโภคเกิน 1 สัปดาห ใหประมาณมูลคาท่ีบริโภคจริงตอสัปดาห เทานั้น 

   (ไมรวม อาหารท่ีจัดเล้ียงในโอกาสพิเศษ เชน งานวันเกิด งานบวช ฯลฯ ซ่ึงตองบันทึกในตอนท่ี 3 ขอ 11)

 ข. อาหารทุกชนิดท่ีครัวเรือนบริโภคจริงในรอบสัปดาหท่ีแลว

1 2REC 0 1 SUB



ซ้ือ / จาย
   ไมไดซ้ือ / จาย     

เบิกได หรือผลิตเอง
(จํานวนเงิน) (มูลคา)

(1) (2)

7. ผัก EF07

   ผักสดทุกชนิด ..........................................................................................……………..........................  ………………… …………………

* ผักตากแหง ดอง ทําเค็ม (เชน ผักกาดดอง หอมแดง กระเทียมแหง พริกแหง เตาเจ๊ียว เห็ดแหง ฯลฯ) .................  ………………… …………………

8. นํ้าตาลและขนมหวาน EF08

   ไอศกรีม เชอรเบต เยลลี่ และขนมหวานประเภทตางๆ ลูกกวาด/ ลูกอม ชอกโกแลตแทง  .……….….  ………………… …………………

* นํ้าตาลทุกชนิด (เชน นํ้าตาลทราย นํ้าตาลปบ/ ปก  ฯลฯ) แยม นํ้าผึ้ง ฯลฯ ......…..……………..…..............  ………………… …………………

9. เคร่ืองปรุงรส และเคร่ืองเทศ EF09

* เกลือ นํ้าปลา นํ้าสมสายชู ซีอ๊ิวและซอสชนิดตางๆ พริกไทย และเครื่องเทศตางๆ ฯลฯ .......…………  ………………… …………………

10. เคร่ืองด่ืมท่ีไมมีแอลกอฮอล (บริโภคที่บาน)

* ผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรูป (เชน กาแฟเม็ด/ผง ใบชา ชาผง ไมโล โอวัลติน โกโก/ชอคโกแลตผง ฯลฯ) ………….... EF10

   ผลิตภัณฑสําเร็จรูป (เชน นํ้าอัดลมและนํ้าหวานตางๆ นํ้าด่ืม นํ้าแร นํ้าผัก/ผลไม โซดา นํ้าแข็ง

       กาแฟ/ชาบรรจุภาชนะพรอมด่ืม เครื่องด่ืมชูกําลัง/บํารุงรางกาย ฯลฯ) ...............…………….......................... EF11

11. อาหารสําเร็จรูปท่ีซื้อมา (บริโภคที่บาน) EF12

   ขาวแกง/ กับขาวสําเร็จรูป (เชน ขาวผัด ขาวหอ กวยเต๋ียว ฯลฯ) อาหารปนโต และอาหารวางอ่ืนๆ …………  ………………… …………………

* ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป (เชน บะหมี่สําเร็จรูป อาหารกระปองสําเร็จรูป ฯลฯ) …....…………….………...  ………………… …………………

12. อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไมมีแอลกอฮอล (บริโภคนอกบาน) EF13

(เชน คาอาหารเชา/กลางวัน/เย็น อาหารรับประทานท่ีทํางาน อาหารวางอ่ืนๆ และคาอาหารกลางวันสําหรับ

เด็กนักเรียน/ นักศึกษาท่ีไปเรียนหนังสือ) .............………………....................................................................  ………………… …………………

13. เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล (เชน เบียร เหลา ไวน กระแช ฯลฯ)

บริโภคในบาน ........................………….....………................................................................................. EF14

บริโภคนอกบาน .........…….....…………................................................................................................. EF15

14. ยาสูบ หมาก ยานัตถุ และผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน

บุหรี่ ซิการ ยาเสน ยาต้ัง ฯลฯ.......…………...…….................................................................................. EF16

หมาก พลู ยาฉุน ยาจืด ยานัตถุ ฯลฯ.............…………..…………........................................................... EF17
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รายการคาใชจาย
รหัส   

รายการ

สัปดาหที่แลว



ใหบันทึกรหัสลงในกลอง

1.ทานคิดวาเศรษฐกิจปจจุบันของประเทศเปนอยางไร 4. ในภาวะปจจุบัน ราคานํ้ามันไดเพ่ิมสูงข้ึนมาโดยตลอด  ทําใหประเทศไทย  

เม่ือเทียบกับปท่ีแลว (2551) ขาดดุลการคาและสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ  ทานคิดวา

     เหมือนเดิม …..……..………………………………= 1 ภาวะวิกฤติดานนํ้ามันน้ีสงผลกระทบมากนอยเพียงใด

     ดีข้ึน ….…………..…………………………………= 2        มาก ………..……..……………………………………= 1

     แยลง ….………..………………………………… = 3        ปานกลาง ………………………………………………= 2 
       นอย ……………………………………………………= 3

2. ในสภาพเศรษฐกิจปจจุบัน เชน ราคานํ้ามันแพง         ไมทราบ ………………………………………………= 4
สินคาข้ึนราคา ฯลฯ ทานปฏิบัติตนอยางไร
(ตอบไดไมเกิน  2  ลําดับ  เรียงจากมากไปนอย)

5.ตามที่รัฐไดมีการรณรงคใหประชาชนประหยัดพลังงาน  ครัวเรือนน้ี

     ลดการใชจายในครัวเรือน ….………...……………= 1 ไดใหความรวมมือในการประหยัดพลังงานในเรื่องตอไปน้ีหรือไม
     ลดการกอหน้ี ……..……….………………………= 2     ไดทํา/ใหความรวมมือ ………………………………… = 1
     นําเงินออมออกมาใชจาย ……..…….………………= 3      ยังไมไดทํา …………..…………………………………= 2
     หางานพิเศษทํา ……..……...………………………= 4      ไมเขาขาย (ไมมีใชในครัวเรือน) ………………………… = 3
     ลดการเท่ียวเตรนอกบาน ……..…….………………= 5

     ประหยัดพลังงาน โดยใชพลังงานทดแทน ……….…= 6 1. ต้ังอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศท่ี 25-26 องศาเซลเซียส .…

     อ่ืน ๆ (ระบุ)  …...……….……………………………= 7 2. ไมเปดเครื่องใชไฟฟาท้ิงไว (เชน โทรทัศน วิทยุ พัดลม ฯลฯ)..

3. ปดเครื่องใชไฟฟาท่ีเครื่อง/ไมปดดวยรีโมตคอนโทรล ....

3.ครัวเรือนน้ีตองการใหรัฐบาลชวยเหลือในเรื่องใดมากท่ีสุด 4. ถอดปลั๊กเครื่องใชไฟฟาทุกครั้งเม่ือเลิกใชงาน …………

(ตอบไดไมเกิน  3  ลําดับ  เรียงจากมากไปนอย) 5. ดูแลบํารุงรักษาเครื่องใชไฟฟาทุกชนิด/เลือกซื้อชนิดท่ีมี 

    ฉลากประหยัดไฟเบอร 5 ...................………….………

       ลดภาษีผูมีเงินได ……...………………………… = 1 6. เปลี่ยนมาใชหลอดประหยัดไฟแทนการใชหลอดไส ...…

       จัดหางาน …………..…………………………… = 2 7. ปดไฟฟาดวงท่ีไมใชงาน ...…..…...……...……………..

       ควบคุมราคานํ้ามัน ……………………………… = 3 8. ใชบริการรถสาธารณะ/รถประจําทาง/

       ควบคุมราคาสินคา ………..………………………= 4      ลดการใชรถยนตสวนตัว ..…………………………….. 

       พยุงราคาพืชผลทางการเกษตร …..……………… = 5 9. ขับรถยนตดวยความเร็วไมเกิน 90 กม./ชม ...…………...

       หาตลาดรองรับพืชผลทางการเกษตร ……..………= 6 10. เปลี่ยนจากการใชนํ้ามันเบนซิน  หรือดีเซลมาใชพลังงาน

       หาตลาดรองรับสินคาในทองถิ่น (เชน OTOP ฯลฯ) ..…= 7       ทดแทน  เชน  นํ้ามันแกสโซฮอล  กาซเอ็นจีวี ฯลฯ …..

       ชวยสงเสริมความรูเทคโนโลยีการเกษตร ……...…= 8
       พัฒนาฝมือแรงงานในทองถิ่น ………..……………= 9
       ลดอัตราดอกเบ้ีย ……...……………………………= 10
       หาแหลงเงินกูดอกเบ้ียตํ่า …………..………………= 11
       อ่ืน ๆ (ระบุ)  ………….……………………………= 12
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ความคิดเห็น
(ปฏิบัติงานสนามเดือนมกราคม - มิถุนายน 2552)   REC                    SUB2 4 10

ความตองการการชวยเหลือจากรัฐ พลังงานทดแทน

OP01

ลําดับที่ 1  OP04 ลําดับที่ 2  OP05 ลําดับที่ 3  OP06

OP07

OP08

OP09

OP10

OP11

OP12

OP13

OP14

OP15

OP16

OP17

ลําดับที่ 1  OP02 ลําดับที่ 2  OP03



6.ครัวเรือนน้ีใชพลังงานทดแทนหรือไม

       ไมใช …………………….……………………… = 0

       ใช …………………..…………………………… = 1

       ไมเขาขาย (ไมมีใชในครัวเรือน) ……………………= 2

ถาใช (จากขอ 6   OP18 = 1)

ใหบันทึกรายละเอียด   รถยนต ………………………= 1   เครื่องยนตทางการเกษตร (เชน รถอีแตน         เพียงพอ .…...………………= 1

  รถปคอัพ/รถตู/รถบรรทุก ……= 2   รถไถ  รถเกี่ยวขาว ฯลฯ)  …………....….…= 5         ไมเพียงพอ ...……...……….= 2

  รถจักรยานยนต ………………= 3   เครื่องมือทางการเกษตร (เชน เครื่องสูบน้ํา         ไมแนใจ/ไมทราบ ……...….= 3

  เรือยนต ………………………= 4   เครื่องพนยาฆาแมลง ฯลฯ) ……..….....……= 6

  อ่ืน ๆ (ระบุ) ….......……....…...…………= 7

     -  น้ํามันแกสโซฮอล .....................  

     -  น้ํามันไบโอดีเซล ......................  

     -  กาซเอ็นจีวี .................................  

     -  กาซแอลพีจี ................................ 

พลังงานทดแทนท่ีใช
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เคร่ืองจักร/พาหนะท่ีใช  (ตอบไดไมเกิน 3 ลําดับ  เรียงจากมากไปหานอย)

ลําดับท่ี

สถานีบริการ

OP31

OP32

OP33

OP34

OP19

OP22

OP25

OP28

1

OP20

OP23

OP26

OP29

2

OP21

OP24

OP27

OP30

3

(ถามรายละเอียด)

OP18

(ยุติการสัมภาษณ)

(ยุติการสัมภาษณ)



   ในรอบปท่ีผานมา  มีสมาชิกในครัวเรือนเปนหน้ีกองทุนหมูบาน/ ชุมชนเมือง หรือไม            VF01

                         ไมมี   =   0  (ยุติการสัมภาษณ)

                          มี       =   (ระบุจํานวนคน)

รหัสรายการ

1  จํานวนครั้งท่ีเคยกูยืมเงินกองทุนฯ (ต้ังแตป 2545 เปนตนมา) ........................... VF02

2  จํานวนเงินท่ีกู (ครั้งสุดทาย) .............................................................................. VF03

3  อัตราดอกเบ้ียของการกู  (ครั้งสุดทาย)   (รอยละตอป)........................................ VF04

4  จํานวนหน้ีสินคงเหลือ (ณ วันสุดทายของเดือนท่ีแลว)........................................ VF05

5 นําเงินท่ีกูยืมได (สวนใหญ) ไปใชทําอะไร VF06

     เพ่ือการเกษตร

          - ซื้อวัสดุ/ อุปกรณ ............................................................  = 01

          - ซื้อสัตวมาเลี้ยงเพ่ือขาย/ ใชงาน ......................................  = 02

          - ซื้อที่ดินทําการเกษตร .....................................................  = 03

     เพ่ือประกอบธุรกิจที่ไมใชการเกษตร

          - ซื้อวัสดุ/ อุปกรณ ............................................................  = 04

          - จัดต้ังธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน ......................  = 05

     เพ่ืออุปโภคบริโภคในครัวเรือน และอื่นๆ

          - ซื้อสินทรัพยคงทน เชน ตูเย็น โทรศัพท ฯลฯ .................  = 06

          - ปรับปรุงที่อยูอาศัย ..........................................................  = 07

          - การศึกษา ........................................................................  = 08

          - รักษาพยาบาล .................................................................  = 09

          - จัดงานเลี้ยง/ งานพิธีตางๆ  ..............................................  = 10

          - ใหกูยืมตอ .......................................................................  = 11

          - นําไปใชหน้ีจากแหลงอื่น ................................................ = 12

          - อื่นๆ (ระบุ) ......................................................................  = 13

-26-

กองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง
(ถามเฉพาะผูที่มีอายุ 20 ปขึ้นไป)

HM01ชื่อและลําดับท่ีของผูท่ีเคยกูเงินกองทุนหมูบาน/ ชุมชนเมือง

  0 1SUB

ช่ือ............................ช่ือ..............................

  0SUB 2

( จาก ตอนที่ 1  HM01 )

2 6 REC

(แลวสัมภาษณรายละเอียด)

( ถามตอขอ 6. )

(ถามตอขอ 6. )

( ขามไปถามขอ 7. )



รหัสรายการ

6  จากการนําเงินไปใชทําการเกษตรหรือประกอบธุรกิจตามขอ 5 (รหัส 01-05)

 ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้นจากเดิม หรือไม VF07

          เพ่ิมขึ้น   =   1          ไมเพ่ิมขึ้น   =   2             ยังไมไดผลผลิต   =   3

7  ไดใชเงินตามวัตถุประสงคของการขอกูเงิน หรือไม VF08

                 ไมใช   =   0                             ใช   =   1

8  ปจจุบันมีหน้ีสินจากแหลงเงินกูอื่น หรือไม VF09

          ไมมี ...................................................................................  = 0

           มี

                - ธนาคารพาณิชย.........................................................  = 1

                - ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร..........  = 2

                - ธนาคารอาคารสงเคราะห/ ธนาคารออมสิน............... = 3

                - สถาบันการเงินและแหลงเงินทุนอื่น..........................  = 4

                - สหกรณออมทรัพย/ สวัสดิการของหนวยงาน...........  = 5

                - บุคคลอื่นภายนอกครัวเรือน (รวม แชร).....................  = 6

9  ไดชําระเงินคืนใหกับกองทุนฯ ตามสัญญาและระยะเวลาที่

  คณะกรรมการกองทุนฯ กําหนดไว หรือไม VF10

          ไดตามเวลาที่กําหนด .........................................................  = 1

           ไมไดตามเวลาที่กําหนด

                - ชําระเงินครบ แตชากวาเวลาที่กําหนด.......................  = 2

                - ชําระเงินไดบางสวน..................................................  = 3

                - ไมไดชําระเงินเลย .....................................................  = 4

10  มีปญหาและอุปสรรคในการชําระเงิน/ ผอนสง หรือไม VF11

                - ไมมีปญหา ................................................................  = 0

                - มีปญหาในบางเดือน (ไมเกิน 3 เดือน)  ....................... = 1

                - มีปญหามาก (เกิน 3 เดือน) .........................................  = 2

11  มีความตองการกูยืมเงินกองทุนฯ ในครั้งตอไปอีกหรือไม VF12

          ไมตองการ ........................................................................  = 0

           ตองการ เพ่ือใช

                - ทําการเกษตร.............................................................  = 1

                - ประกอบธุรกิจที่ไมใชการเกษตร...............................  = 2

                - อุปโภคบริโภคในครัวเรือน ......................................  = 3

                - ใชหน้ีจากแหลงอื่น ...................................................  = 4

                - อื่นๆ (ระบุ) ................................................................  = 5
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  0 1SUB   0SUB 2



ชวด กุน จอ ระกา วอก มะแม มะเมีย มะเส็ง มะโรง เถาะ ขาล ฉลู

2551 2550 2549 2548 2547 2546 2545 2544 2543 2542 2541 2540
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2539 2538 2537 2536 2535 2534 2533 2532 2531 2530 2529 2528
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2527 2526 2525 2524 2523 2522 2521 2520 2519 2518 2517 2516
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2515 2514 2513 2512 2511 2510 2509 2508 2507 2506 2505 2504
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

2503 2502 2501 2500 2499 2498 2497 2496 2495 2494 2493 2492
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

2491 2490 2489 2488 2487 2486 2485 2484 2483 2482 2481 2480
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

2479 2478 2477 2476 2475 2474 2473 2472 2471 2470 2469 2468
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

2467 2466 2465 2464 2463 2462 2461 2460 2459 2458 2457 2456
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

-28-

ตารางเทียบอายุ

วิธีใชตารางเทียบอายุ
                    1. ขณะสัมภาษณ                    ถา "ยังไมถึงวันเกิด"                            ให "เอาอายุในตารางลบออก 1 ป"

                                                                   ถา "ถึงวันเกิดหรือเลยวันเกิดแลว"       ให "บันทึกอายุตามตาราง"

                    2. หากไมทราบเดือนเกิด        ให "ประมาณเดือนเกิด"                        แลวใช "ตารางเทียบอายุตามวิธีการขางตน"

                    3. สําหรับผูท่ีตอบปเกิด           เปน "ปนักษัตร"                                  ให "เทียบอายุตามตาราง"



 

 ก.  สถานท่ีต้ังของครัวเรือน

      1.  ภาค……………………………………………………………. REG

      2. จังหวัด…………………………………………………………. CWT

      3. อําเภอ / เขต……………………………………………………. AMP

      4. ตําบล / แขวง…………………………………………………… TMB

      5.            เขตเทศบาล         นอกเขตเทศบาล AREA

      6. เขตแจงนับที่…………………………………………………… E.D.

      7. ชุมรุมอาคาร / หมูที่…………………………………………….. BLK / VIL

         ช่ือหมูบาน………………………………………………………

         บานเลขท่ี………………………  ถนน……………….………… PSU_NO

      8. ช่ือหัวหนาครัวเรือน…………………………………………… HH_NO

ENU

 ใชเวลาในการสัมภาษณ……….………………….ช่ัวโมง…………นาที

           ลงชื่อ…………….………….……………            ลงชื่อ…………….………….……………

                           (พนักงานแจงนับ)                             (พนักงานบรรณาธิกรและลงรหัส)

  วันท่ี……………เดือน……………………..พ.ศ. 2552           วันท่ี…………….เดือน……………………พ.ศ. 2552

       ตรวจแลว   ลงชื่อ…………….………….……………

(สถิติจังหวัดหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย / หัวหนาฝายบริหารจัดเก็บขอมูล)

       วันท่ี……………เดือน……………………..พ.ศ. 2552

การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552

(แบบสํารวจรายไดของครัวเรือน)

(บันทึกในสํานักงาน)

ลับ

สศส. 3



   

        

รหัสรายการ

   1.  ช่ือและลําดับที่ของสมาชิกในครัวเรือนที่ทํางานเปนลูกจาง IW 01

   2.  บันทึกอาชีพที่เปนลูกจาง (ทุกอาชีพ) รหัสอาชีพ IW02

ช้ันทางเศรษฐกิจ IW03

   3.  ระยะเวลาในการทํางานแตละอาชีพ (เดือน)      (ถานอยกวา 1 เดือน ใหบันทึก "0") IW04

   4.  แตละอาชีพไดรับคาจางประเภทใด IW05

        รายชิ้น/ราย กก. = 1      รายชั่วโมง = 2      รายวัน = 3     รายสัปดาห = 4      รายเดือน = 5     ไมเปนตัวเงิน =  6      อ่ืน ๆ (ระบุ)…= 7

   5.  คาจาง (ตอหนวย) ที่ไดรับตามขอ 4 (เฉพาะที่เปนตัวเงิน) IW06

   ถามทุกอาชีพ

   6.  สวนใหญทํางานกี่วันตอเดือน IW07

   7.  สวนใหญทํางานกี่ช่ัวโมงตอวัน IW08

   8.  (เฉพาะทํางานเปนรายชิ้น)  สวนใหญทํางานไดกี่ช้ินตอเดือน IW09

   9.  (เดือนท่ีแลว)  คาตอบแทนจากการทํางานในแตละอาชีพที่ไดรับ (เฉพาะท่ีเปนตัวเงิน)     (ถาไมไดทํางานน้ันแลว ใหบันทึก " _ ")

          9.1 คาจางหรือเงินเดือน รวม คาเปอรเซ็นตจากการขายสินคาหรือบริการ (หัก คาซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใชสําหรับการรับจาง) IW10

          9.2 คาลวงเวลา โบนัส คาทิป คาครองชีพ คาชวยเหลือบุตร และอ่ืน ๆ (รวม เงินสวัสดิการท่ีเหลือจากท่ีจายจริง) IW11

  10.  (ในรอบ 12 เดือนท่ีแลว) คาตอบแทนจากการทํางานในแตละอาชีพที่ไดรับ (เฉพาะท่ีเปนตัวเงิน)

          10.1 คาจางหรือเงินเดือน รวม คาเปอรเซ็นตจากการขายสินคาหรือบริการ (หัก คาซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใชสําหรับการรับจาง) IW12

          10.2 คาลวงเวลา โบนัส คาทิป คาครองชีพ คาชวยเหลือบุตร และอ่ืน ๆ (รวม เงินสวัสดิการท่ีเหลือจากท่ีจายจริง) IW13

  11.   ( ในรอบ 12 เดือนท่ีแลว) สวัสดิการตาง ๆ จากการทํางานในแตละอาชีพที่ไดรับ  (บันทึกมูลคา)

         11.1 อาหารและเครื่องด่ืม (ไมรวม เบ้ียเลี้ยงท่ีไดรับสําหรับการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีทํางาน)…….....…………………..….…..….………… 

         11.2 คาเชาบาน (คาเชาบานรวม            คานํ้า                คาไฟ )……...…………….…......……...…….……………..……….……………… 

         11.3 คาน้ํา คาไฟฟา………………………………………………………...………………………………..………………………… 

         11.4 คาพาหนะรับสง/คาน้ํามันรถ (ไมรวม คาพาหนะท่ีไดรับสําหรับการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีทํางาน)……………..…..…...….….…….… 

         11.5 คารักษาพยาบาล และคาเลาเรียน………..…….………………………………….…………..……….……..…………….……… 

         11.6 เส้ือผา เครื่องนุงหม  รวม ส่ิงของและบริการอ่ืนท่ีไดรับเปนสวนหนึ่งของคาจาง……....…………….....……..……….……….… 

IW14
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ตอนที่ 1 ทํางานโดยไดรับคาจางและเงินเดือน  (ในรอบ 12 เดือนที่แลว)

รวม 11.1 - 11.6

รวม 9.1-9.2

รวม 10.1-10.2

   (ในรอบ 12 เดือนท่ีแลว)

  ใหถามเฉพาะสมาชิก  ท่ีรายงานสถานภาพการทํางาน ในแบบ สศส.2  ตอนที่ 1  ขอ22  และ/หรือขอ  25 วา

   เปนลูกจางรัฐบาล หรือลูกจางรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจางเอกชน  (ในรอบ 12 เดือนท่ีแลว)



       SUB  SUB  SUB

อาชีพท่ี 1 อาชีพท่ี 2 อาชีพท่ี 3 อาชีพท่ี 1 อาชีพท่ี 2 อาชีพท่ี 3 อาชีพท่ี 1 อาชีพท่ี 2 อาชีพท่ี 3

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3)

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

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

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

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

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

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

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

……………..… ……………..… ……………..… ……………..… ……………..… ……………..… ……………..… ……………..… ………..…...…
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รหัสรายการ

   1.  ช่ือและลําดับท่ีของสมาชิกในครัวเรือนท่ีประกอบธุรกิจ IB01 

    (ในรอบ 12 เดือนท่ีแลว) รหัสอาชีพ IB02 

   2. บันทึกอาชีพหรือหนาท่ีท่ีทํา ในการประกอบธุรกิจ (ทุกอาชีพ) ชั้นทางเศรษฐกิจ IB03 

IB04 

   3.  ระยะเวลาท่ีประกอบธุรกิจน้ี (เดือน)    (ถานอยกวา 1 เดือน บันทึก  "0") IB05 

   4.  จํานวนคนทํางานท้ังหมด  (รวม ผูประกอบการ ลูกจางและผูชวยธุรกิจท้ังหมด) IB06 

    5.  (โดยปกติ)จํานวนลูกจางท่ีตองจายคาจาง (รวม สมาชิกในครัวเรือนท่ีชวยธุรกิจโดยไดรับคาจาง) IB07 

   6.  รายรับเบ้ืองตน   จากการขายสินคาท่ีผลิตได หรือสินคาท่ีซื้อมาเพ่ือขาย หรือจากการทํางานสวนตัว IB08

                                    เชน เปดคลินิกทําฟน  บริการขนสงสินคา  เปนตน    (เฉพาะท่ีเปนตัวเงิน)

   7.  คาใชจาย  ในการดําเนินการ  (เฉพาะท่ีเปนตัวเงิน)

             7.1   คาวัตถุดิบหรือวัตถุกึ่งสําเร็จรูปท่ีใชในการผลิต (เฉพาะสวนท่ีผลิตแลวขาย และใชในครัวเรือน)…….…..………...………………  

             7.2   คาเชาสํานักงาน หรือรถท่ีใชทําธุรกิจ(ท่ีจายจริง) (เชน รถแท็กซ่ี รถบรรทุกเล็กท่ีใชขายของเร ฯลฯ)………..…...…………...…..….  

             7.3   คาไฟฟา  นํ้า  นํ้ามัน  แกส  ฯลฯ (ถาใชรวมกับครัวเรือน ใหประมาณเฉพาะท่ีใชในธุรกิจเทาน้ัน)……………..…..………..…….….. 

             7.4   คาจาง และเงินเดือนพนักงานหรือลูกจาง (รวม คาลวงเวลา โบนัส และสวัสดิการตาง ๆ เชน อาหาร  เส้ือผา  ฯลฯ) …………..…...…… 

             7.5   คารักษาพยาบาล และยารักษาโรคสําหรับพนักงานหรือลูกจาง …….…….……...……………..………………….….……… 

             7.6   คาดอกเบ้ียเงินกู คาเบ้ียประกัน ฯลฯ …………..…..………………...…….....…………..…….…...….……………………… 

             7.7  คาภาษีของกิจการน้ี และคาใชจายอ่ืน ๆ ของกิจการ…………………...………..…….…….……………………………….… 

IB09

   8.   ไดนําสินคา (ท่ีผลิตได หรือซื้อมาเพ่ือขาย) มาใชในครัวเรือนเทาใด  (ใหประมาณมูลคาจากราคาขายของสินคา) IB10 

   9.   ถากิจการน้ีมีบุคคลอื่น(ท่ีมิใชสมาชิกของครัวเรือน)เปนหุนสวนอยูดวย

         สมาชิกผูประกอบกิจการน้ีไดรับสวนแบง (รอยละ)เทาใดของกําไรสุทธิ    (ถาไมมีหุนสวน  ให "_") IB11 
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รอยละ

รวม 7.1 - 7.7

ตอนที่ 2  การประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม  หรือวิชาชีพที่ไมใชการเกษตร  (ในรอบ 12 เดือนที่แลว)

ประเภทกิจการ

  ใหถามเฉพาะสมาชิก  ท่ีรายงานสถานภาพการทํางาน ในแบบ สศส.2  ตอนท่ี 1   ขอ 22 และ/หรือขอ  25 วา

  เปนนายจาง หรือทําธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจาง  หรือการรวมกลุม  ซึ่งไมใชการเกษตร (ในรอบ 12 เดือนท่ีแลว)



SUB SUB

       

12 เดือนท่ีแลว เดือนท่ีแลว 12 เดือนท่ีแลว เดือนท่ีแลว 12 เดือนท่ีแลว เดือนท่ีแลว 12 เดือนท่ีแลว เดือนท่ีแลว

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

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

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

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

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

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

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

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

………..………… ………..………… ………..………… ………..…………
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อาชีพท่ี 1อาชีพท่ี 1 อาชีพท่ี 2 อาชีพท่ี 2

(2) (2)(1) (1)
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 1. ช่ือและลําดับท่ีของสมาชิกในครัวเรือนท่ีประกอบการเกษตร (ผูรับผิดชอบสูงสุด)

(ถามีการทําการเกษตรแยกตางหากจากกัน  ใหบันทึกชื่อแยกบรรทัดไมเกิน 2 คน เรียงลําดับความสําคัญ)

1.1 ……….……………….……………….………………………………………………… (1)

1.2 ……………….………………………….……………………………………………… (2)

 2. ประเภทของการประกอบการเกษตร  (ถามีมากกวา  3  ประเภท  ใหบันทึกเรียงลําดับความสําคัญ) ประเภทการเกษตร

2.1 …..……….……..…………………………………..…………………………………… (1)

2.2 …..………….…..……………….……………………………………………………… (2)

2.3 …..………..………..……………………….…………………………………………… (3)

 3. พ้ืนท่ีทําการเกษตรท้ังหมด  (ของครัวเรือน)                ……………………... ไร      ……………. ตารางวา

3.1  เปนเจาของ / ท่ีดินของพอแมญาติพ่ีนอง  IA04 ไร   ตารางวา

3.2  ท่ีดินเชาจากผูอ่ืน  IA05 ไร   ตารางวา

3.3  ท่ีดินสาธารณะ / อ่ืน ๆ (ระบุ)………  IA06 ไร   ตารางวา

 4. จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีทํางานในการเกษตรน้ี (รวมผูประกอบการ) IA07 คน

 5. จํานวนลูกจางท่ีมากท่ีสุดในแตละคาบ (ที่ไมใชสมาชิกในครัวเรือน)

คาบเวลาเตรียมดิน คาบเวลาเพาะปลูก

…………… คน        ...………… คน

 6. รายไดจาก  "การใหเชาสัตวใชงาน / เคร่ืองมือท่ีใชในการเกษตร  หรือคาบริการดานการเกษตร  และบริการสัตวบาลอ่ืน ๆ"  (เปนตัวเงินหรือสิ่งของ)

ไดรับ

เปนเงิน ชนิดของ ปริมาณ/

พืชผล/สิ่งของ หนวย

 6.1  ใหเชาสัตวใชงาน / เครื่องมือ

          เพ่ือการเกษตร

       6.2  ใหบริการทางการเกษตรฯ

         (เชน รับจางไถนา ดวยรถแทรกเตอร 

         รับจางฟกไข/ผสมพันธุสัตว ฯลฯ)

 รวมเงิน/มูลคา    
 IA08

 ….. …………… คน

IA09 IA10

รวม

ปริมาณ/

หนวย หนวย

ไดรับเปนสิ่งของหรือผลผลิต
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IA02

คาบเวลาเก็บเก่ียว   ปฏิบัติงานอื่น ๆ  (ระบุ)...........

IA03

ตอนท่ี 3  การประกอบการเกษตร  (ในรอบ 12 เดือนท่ีแลว)

ชั้นทางเศรษฐกิจ IA01

 ลําดับท่ีสมาชิก

รายการ
บริโภคและอื่น ๆนําไปขาย

ปริมาณ/
มูลคา มูลคา มูลคา

 …………… คน

  REC             SUB1 5 10

ใหถามเฉพาะสมาชิก  ที่รายงานอาชีพและสถานภาพการทํางาน  ในแบบ สศส.2  ตอนท่ี 1  ขอ 22 และ/หรือ ขอ 25  วา 

เปนนายจาง  หรือทําธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจาง หรือการรวมกลุม ซึ่งเปนการประกอบการเกษตร(ในรอบ 12 เดือนที่แลว)
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7.   (การปลูกพืช / ทําปาไม) ใหบันทึก "ปริมาณ"  และ  "มูลคา"  ของผลผลิตแตละประเภท  จากการปลูกพืช/ทําปาไม

                                              จําแนกตามการนําไปใชประโยชน  (ไมรวม ผลผลิตท่ีเสียหาย)

ประเภทผลผลิต

ปริมาณ/หนวย มูลคา ปริมาณ/หนวย มูลคา ปริมาณ/หนวย มูลคา ปริมาณ/หนวย มูลคา

รวมมูลคา  IA11  IA12  IA13    IA14

8.   (การเลี้ยงสัตว) ใหบันทึก "ปริมาณ" และ "มูลคา"  ของสัตวท่ีเลี้ยง (รวม ใชทําพันธุ ใชงาน) และผลผลิตท่ีได  (เชน นม ไข ไหม มูลสัตว ฯลฯ)

                                จําแนกตามการนําไปใชประโยชน  (ไมรวม สัตวท่ีตายและผลผลิตท่ีเสียหาย)

สัตวและผลผลิต

ปริมาณ/หนวย มูลคา ปริมาณ/หนวย มูลคา ปริมาณ/หนวย มูลคา ปริมาณ/หนวย มูลคา

รวมมูลคา  IA15  IA16  IA17  IA18

9.   (การเลี้ยงสัตว ในขอ 8)  ใหบันทึกจํานวนสัตวท่ีมีอยู  (ณ  วันแรกในรอบ 12 เดือนท่ีแลว)

สัตว

 หมู

 วัว

 ควาย

    อ่ืน ๆ (ระบุ)…….
รวมมูลคา  IA19

10.  (การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า / ประมง / ลาสัตว / หาของปา) ใหบันทึก  "ปริมาณ"  และ "มูลคา"  ของผลผลิตสัตวน้ํา สัตว / ของปา (เชน ฟน  เห็ด หนอไม ฯลฯ)

                                                                                           จําแนกตามการนําไปใชประโยชน  (ไมรวม ผลผลิตท่ีเสียหาย)

ประเภทผลผลิต
ปริมาณ/หนวย มูลคา ปริมาณ/หนวย มูลคา ปริมาณ/หนวย มูลคา ปริมาณ/หนวย มูลคา

รวมมูลคา  IA20  IA21  IA22  IA23

จํานวน มูลคา

บริโภคในครัวเรือน
อ่ืน ๆ (จายคาจาง/คาเชา

 เล้ียงสัตว/ ทําพันธุ  ชําระหน้ี ฯลฯ)
ผลผลิตท่ีไดท้ังหมด ขาย

สัตวและผลผลิตท่ีได
ท้ังหมด

บริโภคในครัวเรือนผลผลิตท่ีไดท้ังหมด ขาย

ขาย บริโภคในครัวเรือน

 เล้ียงสัตว/ ทําพันธุ  ชําระหน้ี ฯลฯ)

อ่ืน ๆ (จายคาจาง/คาเชา

อ่ืน ๆ ( จายคาจาง/คาเชา

เล้ียงสัตว/ทําพันธุชําระหน้ี ฯลฯ)



 11.  (ในรอบ 12 เดือนท่ีแลว)  คาใชจายในการประกอบการเกษตรทั้งหมด (ในขอ  6 - 10) (จายเปนเงิน หรือส่ิงของ หรือไดรับความชวยเหลือ)

ไมรวม   1. คาใชจายท่ีไดใชไปแลวในฤดูการผลิตใหม  ท่ียังไมใหผลผลิต

              2. คาใชจายในการซ้ือสัตวใชงาน / ทําพันธุ   หรือเครื่องมือเครื่องใชประเภทสินทรัพย  เชน  รถแทรกเตอร  เครื่องสูบน้ํา ฯลฯ

ซ้ือ/จายเปนเงิน

ชนิดของ

พืชผล/ ส่ิงของ ผลผลิตของตนเอง ไดรับความชวยเหลือ

11.1 (ประเมิน) คาเชาท่ีดินของตนเอง / พอแมญาติพี่นอง

           ท่ีดินสาธารณะท่ีใชในการเกษตร (รวมท่ีใชฟรี)

11.2 คาเชาท่ีดินท่ีใชในการเกษตร

11.3 คาซ้ือ/ซอมแซม/คาเชาเครื่องมือเครื่องใช   คาเชาสัตวใชงาน

           (เชน มีด จอบ เสียม คาเชารถแทรกเตอร คาเชาวัว / ควาย ฯลฯ)

11.4 คาเชื้อเพลิง ไฟฟา น้ําชลประทาน น้ํามัน ฯลฯ

11.5 คาปุย ยาฆาแมลง ยาฆาเชื้อรา ยาทําลายวัชพืช ฯลฯ

11.6 คาเมล็ดพันธุพืช  พันธุสัตว (ลูกเปด ลูกปลา และลูกสัตวอ่ืน ๆ)

(รวม ไขท่ีใชเพาะฟก)

11.7 คาอาหารสัตว  (รวม เมล็ดพืชท่ีใชเลี้ยงสัตวผลิตไดเอง)

11.8 คาจางคนงาน  (รวม คาอาหารท่ีจัดเลี้ยงผูมาชวยทําการเกษตร)

11.9 คาใชจายอ่ืน ๆ เชน คาภาษีท่ีดิน ดอกเบ้ียเงินกู

          คาขนสงผลผลิต และอ่ืน ๆ

                  รวม   11.2 - 11.9

IA25 IA26 IA27

   12.   (เดือนท่ีแลว)"รายรับ"  และ "คาใชจาย"  จากการประกอบการเกษตร (ท้ังท่ีเปนตัวเงินและส่ิงของ)

     รายรับ ………………………...…..      IA28           บาท

คาใชจาย ……………...……………..      IA29           บาท

                                         (IA28 - IA29)  ….……....….…………......    บาท

IA24

 ไมไดซ้ือ/จายเปนเงิน
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(ใชผลผลิตของตนเอง  ไดรับความชวยเหลือ)

มูลคา
คาใชจาย



รหัส เดือนท่ีแลว

รายการ เปนตัวเงิน เปนส่ิงของ เปนตัวเงิน

IO01

 1. บําเหน็จ บํานาญ เบ้ียหวัด เงินสงเคราะหตางๆ IO02

 2. เงินชดเชยและ/หรือเงินทดแทนจากการออกจากงาน IO03

 3. เงินชวยเหลือท่ีไดรับจากบุคคลอ่ืนนอกครัวเรือน IO04

 4. เงินสงเคราะหผูสูงอายุและผูพิการ รวมทั้งความชวยเหลือ IO05

     อ่ืนๆ จากรัฐและองคการตางๆ

 5. เงินทุนการศึกษา IO06

IO07

 6. รายรับจากการใหเชาหอง/เชาท่ีดิน และสินทรัพยอ่ืนๆ IO08

    (ในกรณีท่ีไมไดประกอบเปนธุรกิจ)

 7. คาลิขสิทธ์ิและสิทธิบัตรตางๆ IO09

 8. ดอกเบ้ียจากเงินฝาก พันธบัตร เงินปนผลจากหุนและ IO10

     การลงทุนอ่ืนๆ

 9. ดอกเบ้ียจากแชร และการใหกูยืมเงินแกเอกชน IO11

 10. มรดก พินัยกรรม ของขวัญ เงินซอง (ไมรวมทรัพยสิน) IO12

 11. เงินไดรับจากการประกันสุขภาพ / อุบัติเหตุ / ไฟไหม / IO13

       ประกันชีวิต / ประกันสังคม (ท่ีไมใชประเภทสะสมทรัพย)

 12. รายไดอ่ืนๆ เชน เงินถูกสลากกินแบงของรัฐ  เงินรางวัล IO14

        คานายหนา  (ในกรณีท่ีไมไดประกอบเปนธุรกิจ)

        เงินไดจากการพนัน

ตอนที่ 4 รายไดจากแหลงอ่ืนๆ ที่ไมใชจากการทํางาน  (ในรอบ 12 เดือนที่แลว)

12 เดือนท่ีแลว
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รายการ

 ใหบันทึกรายได นอกเหนือจากการทํางาน (ในตอนท่ี 1 -3) "เปนตัวเงิน" หรือ "มูลคาส่ิงของ" 

 ท่ีสมาชิกในครัวเรือนไดรับตามคาบเวลาที่กําหนด 1 6REC 0 1 SUB

ช้ันทางเศรษฐกิจ (ขอ 1 - 4)

ช้ันทางเศรษฐกิจ (ขอ 6 - 9)

7 1

7 2



ก. มูลคาทรัพยสินของครัวเรือน

     1. มูลคา(บาน ท่ีดิน และสิ่งปลูกสราง)ท่ีครัวเรือนเปนเจาของ

         1.1 ใชเปนท่ีอยูอาศัย / บานพักช่ัวคราว / บานพักตากอากาศ AD01 บาท

               (กรณีเปนเจาของบานบนท่ีดินเชา/ท่ีดินสาธารณะ ใหประเมินเฉพาะบาน)

         1.2 (นอกเหนือจากขอ 1.1) ใชประกอบธุรกิจของครัวเรือน (ในเกษตร/นอกเกษตร) และอื่นๆ AD02 บาท

     2. มูลคา(ยานพาหนะทุกประเภท)ท่ีครัวเรือนเปนเจาของ (ท้ังใชในครัวเรือน และใชทําธุรกิจ) AD03 บาท

                (เชน รถยนต จักรยานยนต  รถไถ เรือ ฯลฯ ไมรวม จักรยาน)

     3. มูลคาทรัพยสินทางการเงิน (เชน เงินฝาก พันธบัตร หุน ทอง เครื่องเพชร ฯลฯ)               AD04

              ไมเกิน 10,000   บาท     = 1              50,001 - 100,000     บาท    = 4     1,000,001 - 5,000,000   บาท    = 7

              10,001 - 30,000 บาท     = 2              100,001 - 500,000   บาท    = 5     5,000,001 - 10,000,000 บาท    = 8

              30,001 - 50,000 บาท     = 3              500,001 - 1,000,000 บาท   = 6     มากกวา 10 ลานบาท                = 9

ข. ภาระทางการเงินของครัวเรือน

     4. (ในรอบ 12 เดือนท่ีแลว) ครัวเรือนของทานมีปญหาในการจายคาเชาบาน คานํ้า คาไฟ คาเลาเรียนบางหรือไม               AD05

              ไมมีปญหา     = 0 มีปญหาในบางเดือน (ไมเกิน 3 เดือน)   = 1         มีปญหามาก (เกิน 3 เดือน)   = 2

     5. ในกรณีท่ีทานตองการกูหรือยืมเงินเพ่ือลงทุนทําธุรกิจหรือทําการเกษตร ทานสามารถกูหรือยืมเงินไดหรือไม               AD06

              กู/ยืม ไมได   = 0               กู/ยืม ไดแตไมครบ   = 1               กู/ยืม ไดครบ   = 2               ไมตองการ/ไมคิดจะกู  = 9

      6. ในกรณีท่ีทานตองการกูหรือยืมเงินเพ่ือใชจายฉุกเฉิน ทานสามารถกูหรือยืมไดหรือไม               AD07

              กู/ยืม ไมได   = 0               กู/ยืม ไดแตไมครบ   = 1               กู/ยืม ไดครบ   = 2               ไมตองการ/ไมคิดจะกู  = 9
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ตอนที่ 5 ทรัพยสินและหน้ีสินของครัวเรือน 

 

 

 

1 7REC 0 1 SUB



ค. ภาวะหน้ีสินของครัวเรือน (ท้ังท่ีเปนตัวเงินและส่ิงของ)

     7. (ปจจุบัน)ครัวเรือนของทานมีหน้ีสินหรือไม               AD08

              ไมมี  = 0  (ขามไปถามขอ 10)                               มี  = 1

     8. หน้ีสินของครัวเรือนเปนการกูยืมจากแหลงใด (ถามากกวา 2 แหลง ใหบันทึกแหลงเงินกู สวนใหญ ไมเกิน 2 แหลง)               AD09

              ธนาคารพาณิชย    = 1               AD10

              ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร    = 2   กองทุนหมูบาน / ชุมชนเมือง = 6

              ธนาคารอาคารสงเคราะห / ธนาคารออมสิน    = 3   บุคคลอ่ืนภายนอกครัวเรือน (รวม แชร) = 7

              สถาบันการเงินและแหลงเงินทุนอ่ืน    = 4

     9. จํานวนหน้ีสินท้ังส้ินท่ียังมีอยู (ณ วันสุดทายของเดือนท่ีแลว) รวมท้ังส้ิน AD11 บาท

         วัตถุประสงคของการกูยืม:

         - ใชซื้อ / เชาซื้อบาน และ/หรือท่ีดิน......……….....….......….............…. AD12

         - ใชในการศึกษา…....…………..……………………………………. AD13

         - ใชจายอุปโภคบริโภคอ่ืนๆ ในครัวเรือน….....………………………. AD14

         - ใชในการทําธุรกิจ(ท่ีไมใชการเกษตร)……..…..…...……….……..….. AD15

         - ใชในการทําการเกษตร (ปลูกพืช/เล้ียงสัตว/เพาะเล้ียง/ประมง ฯลฯ)……..... AD16

         - อ่ืนๆ เชน หน้ีจากการคํ้าประกัน หน้ีคาปรับ/จายคาเสียหาย ฯลฯ….… AD17

    10. (ในเดือนท่ีแลว) ครัวเรือนของทานไดกอหน้ี  โดยการกูยืม หรือเร่ิมคางชําระเงินคาใชจาย / ผอนสงหรือไม

         ไมมี มี     (ระบุจํานวนเงิน : บาท)

  รวมท้ังส้ิน AD24

  - หน้ีในระบบ AD25

  - หน้ีนอกระบบ AD26

AD23

AD19

AD20

(บาท)

AD18

(บาท)

AD21

AD22
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(บุคคลท่ัวไป รวมแชร)

  สหกรณออมทรัพย / สวัสดิการของหนวยงาน       = 5

  หน้ีในระบบ

   (ธนาคาร สถาบันการเงิน
    สหกรณ กองทุนหมูบาน ฯลฯ)

หน้ีนอกระบบ

 

 

 



   1.  (ในรอบ 10 ปที่ผานมา) มีผูที่เคยอยูในครัวเรือนน้ียายออกไปบางหรือไม
         ไมมี  = 0 (ขามไปถามขอ ข.) มี = (ระบุจํานวนคน) MR01

ก.  ผูที่สงเงินกลับมาใหครัวเรือนนี้
   2.   บุคคลตามขอ 1   
          2.1   ที่เคยสงเงินกลับมา/ใหเงินกับครัวเรือนนี้ทั้งหมดก่ีคน MR02

          2.2   ที่สงเงินกลับมา/ใหเงินกับครัวเรือนนี้ทุกปก่ีคน  (ปจจุบันยังสงอยู) MR03

   รายละเอียดเฉพาะบุคคลที่สงเงินกลับมา/ให คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
(1) (2) (3)

   3.   เพศ                   ชาย =  1 หญิง          =  2 MR04

   4.   อายุนับถึงวันเกิดคร้ังสุดทาย   (กรณีที่อายุมากกวา 99 บันทึก "99") MR05

   5.   ความสัมพันธกับหัวหนาครัวเรือน MR06

         สามี / ภรรยา             =  2                บุตรของบุตร                       =  6
         บุตรที่ยังไมไดสมรส  =  3                บิดามารดา (รวมพอตา
         บุตรที่สมรสแลว        =  4                       แมยาย  ปู  ยา  ตา  ยาย) =  7
         บุตรเขย บุตรสะใภ            =  5                พ่ีนอง ญาติอื่น ๆ =  8

   6.   ชั้นการศึกษาสูงสุดที่เรียนจบ (ถาไมเคยเรียน  บันทึก   "ไมเคยเรียน") MR07

          

   7.   อาชีพหลักหรืองานที่ใชเวลาทําสวนใหญ (ในรอบ 12 เดือน ที่แลว) MR08

         (ใหบันทึกรายละเอียดลักษณะงาน/อาชีพหลักที่ทํา) 
         (ถาไมไดทํางานหารายได ใหระบุสาเหตุมาใหทราบดวย เชน แมบาน  เกษียณ)   

   8.   ประเภทอุตสาหกรรมหรือประเภทธุรกิจ (ถาไมไดทํางานหารายได บันทึก "99") MR09

   9.   เหตุผลที่ยายออกไปจากครัวเรือนนี้ MR10

         (ถามีการยายออกไปจากครัวเรือนนี้หลายครั้ง ใหบันทึกเหตุผลครั้งสุดทาย)

         แยกครอบครัว        = 1          ไปเรียนตอ             = 3         อื่นๆ (ระบุ……........)  = 5
         ไปทํางาน               = 2           เกณฑทหาร           = 4   

  10.   สถานที่ที่ยายไปอยูหลังจากยายออกจากครัวเรือนนี้ MR11

          หมูบานเดียวกัน  = 1    อําเภอเดียวกัน   = 3    จากจังหวัดอื่นมา กทม. = 5    ตางภาค       = 7
          ตําบลเดียวกัน     = 2    จังหวัดเดียวกัน  = 4    ภาคเดียวกัน                  = 6    ตางประเทศ  = 8

  11.   (ในรอบ 12 เดือนที่แลว) บุคคลที่ยายออกไปนี้ไดสง/ใหเงินกลับมาทั้งหมดเปนเงินเทาไร MR12

   ข.   ผูที่สงเงินกลับมาใหครัวเรือน นอกเหนือจากบุคคลไมเกิน 3 คน ตามขอ ก. 

  12.  (ในรอบ 12 เดือนที่แลว) ไดรับเงินสงกลับจากญาติอ่ืนๆ รวมแลวเปนเงินเทาไร MR13

         (รวม บุคคลที่จากไปเกิน 10 ป)  (ไมรวม การชําระหนี้)

ตอนที่ 6  การยายถ่ินและการสงเงิน
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   (ถามีมากกวา 3 คน ใหบันทึกเฉพาะคนที่สงเงินกลับมามากที่สุด ในรอบ 12 เดือนที่แลว)

รหัส
รายการ

1 8REC 0 1 SUB



ค.  ผูที่ครัวเรือนนี้สงเงินไปให
   13.  บุคคลตามขอ 1       
             13.1   ที่ครัวเรือนนี้เคยสงเงินไปใหทั้งหมดก่ีคน MP01

             13.2   ที่ครัวเรือนนี้สงเงินไปใหทุกปก่ีคน (ปจจุบันยังสงอยู) MP02

   รายละเอียดเฉพาะบุคคลที่ครัวเรือนสงเงินไปให คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
(1) (2) (3)

   14.  เพศ                 ชาย     = 1 หญิง        =  2 MP03

   15.  อายุนับถึงวันเกิดคร้ังสุดทาย (เด็กอายุต่ํากวา 1 ป บันทึก "00" กรณีที่อายุมากกวา 99 ป บันทึก "99") MP04

   16.  ความสัมพันธกับหัวหนาครัวเรือน MP05

          สามี / ภรรยา                 =  2 บุตรของบุตร = 6
          บุตรที่ยังไมไดสมรส    =  3 บิดามารดา (รวมพอตา
          บุตรที่สมรสแลว         =  4    แมยาย  ปู  ยา  ตา  ยาย) = 7
          บุตรเขย บุตรสะใภ      =  5 พ่ีนอง ญาติอื่น ๆ = 8

   17.  ชั้นการศึกษาสูงสุดที่เรียนจบ (ถาไมเคยเรียน  บันทึก   "ไมเคยเรียน") MP06

            

   18.  อาชีพหลักหรืองานที่ใชเวลาสวนใหญทํา (ในรอบ 12 เดือน ที่แลว) MP07

          (ใหบันทึกรายละเอียดลักษณะงาน/อาชีพหลักที่ทํา)

         (ถาไมไดทํางานหารายไดใหระบุสาเหตุมาใหทราบดวย  เชน แมบาน  นักเรียน) 

   19.   ประเภทอุตสาหกรรมหรือประเภทธุรกิจ (ถาไมไดทํางานหารายได บันทึก "99") MP08

   20.  เหตุผลที่ยายออกไปจากครัวเรือนนี้ MP09

          (ถามีการยายออกไปจากครัวเรือนนี้หลายครั้ง ใหบันทึกเหตุผลครั้งสุดทาย)

           แยกครอบครัว       = 1          ไปเรียนตอ          = 3         อื่น ๆ (ระบุ………...) = 5
          ไปทํางาน               = 2           เกณฑทหาร        = 4 

   21.  สถานที่ที่ยายไปอยูหลังจากยายออกจากครัวเรือนนี้ MP10

          หมูบานเดียวกัน    = 1        จังหวัดเดียวกัน                    = 4         ตางภาค           = 7
          ตําบลเดียวกัน       = 2        จากจังหวัดอื่นมาอยู กทม.   = 5         ตางประเทศ     = 8
          อําเภอเดียวกัน      = 3        ภาคเดียวกัน                         = 6

   22.  (ในรอบ 12 เดือนที่แลว)  ครัวเรือนนี้ไดสง/ ใหเงินแกผูที่ยายออกไปทั้งหมดเปนเงินเทาไร MP11

ง.  ผูที่ครัวเรือนนี้ตองสง/ใหเงิน  นอกเหนือจากบุคคลไมเกิน 3 คน  ตามขอ ค. 

   23.   (ในรอบ 12 เดือนที่แลว) ครัวเรือนนี้ไดสงเงินไปใหญาติคนอ่ืน ๆ รวมแลวเปนเงินเทาไร MP12

           (รวม บุคคลที่จากไปเกิน 10 ป)  (ไมรวม การชําระหนี้)
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   (ถามีมากกวา 3 คน ใหบันทึกเฉพาะคนที่ครัวเรือนนี้ตองสงเงินไปใหมากที่สุด ในรอบ 12 เดือนที่แลว)

รหัส
รายการ

1 8REC 0 2 SUB



บาท
24 47,450

23.5 46,670
23 45,900

22.5 45,120
22 44,340

21.5 43,570
21 42,790

20.5 บาท บาท บาท บาท บาท 42,020 บาท
20 14,800 18,190 22,220 27,500 33,540 41,230 50,550

19.5 14,560 17,890 21,880 27,070 33,020 40,590 49,770 บาท
19 14,340 17,600 21,520 26,620 32,480 39,930 49,000 59,770

18.5 14,100 17,320 21,170 26,180 31,960 39,280 48,220 58,850
18 13,860 17,020 20,830 25,740 31,420 38,620 47,450 57,930

17.5 13,630 16,730 20,470 25,310 30,900 37,980 46,670 57,010
17 13,390 16,440 20,130 24,870 30,360 37,320 45,900 56,080

16.5 13,160 16,150 19,780 24,430 29,840 36,660 45,120 55,170 บาท
16 12,920 15,850 19,420 23,990 29,320 36,020 44,340 54,240 64,340

15.5 บาท 12,670 15,560 19,080 23,550 28,780 35,360 43,570 53,330 63,270
15 8,180 12,440 15,260 18,720 23,110 28,260 34,710 42,790 52,390 62,200

14.5 8,020 บาท 12,200 14,970 18,380 22,680 27,720 34,050 42,020 51,470 61,140
14 7,860 9,790 11,960 14,700 18,040 22,250 27,200 33,410 41,240 50,560 60,060

13.5 7,710 9,590 11,740 14,410 17,700 21,820 26,690 32,790 40,460 49,630 59,000
13 7,570 9,430 11,510 14,140 17,360 21,410 26,170 32,160 39,680 48,700 57,940

12.5 7,410 9,240 11,290 13,870 17,030 20,990 25,690 31,560 38,940 47,780 56,860
12 7,270 9,060 11,070 13,620 16,710 20,590 25,200 30,960 38,190 46,870 55,800

11.5 7,120 8,880 10,850 13,360 16,380 20,180 24,730 30,380 37,480 45,990 54,740
11 6,980 8,710 10,640 13,100 16,070 19,790 24,250 29,800 36,780 45,130 53,690

10.5 6,860 8,540 10,440 12,850 15,760 19,390 23,780 29,220 36,070 44,250 52,630 บาท
10 6,710 8,380 10,240 12,600 15,460 19,010 23,320 28,660 35,350 43,380 51,590 66,480
9.5 6,590 8,200 10,030 12,350 15,160 18,640 22,860 28,100 34,670 42,550 50,530 65,410
9 6,460 8,040 9,850 12,120 14,860 18,280 22,420 27,550 33,990 41,720 49,480 64,340

8.5 6,330 7,890 9,660 11,870 14,560 17,910 21,980 27,000 33,310 40,900 48,440 63,270
8 6,210 7,730 9,470 11,630 14,280 17,560 21,540 26,470 32,630 40,060 47,390 62,200

7.5 6,090 7,580 9,270 11,390 13,980 17,200 21,110 25,930 31,950 39,220 46,350 61,140
7 5,970 7,420 9,080 11,140 13,690 16,840 20,670 25,390 31,280 38,390 45,310 60,060

6.5 5,860 7,260 8,890 10,900 13,400 16,480 20,220 24,850 30,580 37,560 44,280 59,000
6 5,760 7,100 8,700 10,660 13,110 16,110 19,800 24,310 29,900 36,730 43,240 57,940

5.5 5,630 6,940 8,500 10,420 12,820 15,780 19,350 23,770 29,230 35,900 42,220 56,860
5 5,530 6,800 8,320 10,190 12,530 15,410 18,910 23,230 28,550 35,060 41,190 55,800

4.5 5,410 6,630 8,130 9,940 12,220 15,040 18,480 22,690 27,880 34,230 40,180 54,740
4 5,310 6,470 7,940 9,700 11,930 14,690 18,040 22,160 27,200 33,410 39,180 53,690

3.5 5,180 6,310 7,740 9,480 11,650 14,330 17,590 21,610 26,520 32,590 38,180 52,630
3 5,080 6,160 7,560 9,230 11,350 13,960 17,150 21,080 25,860 31,770 37,220 51,590

2.5 4,970 6,000 7,360 8,990 11,060 13,610 16,720 20,520 25,200 30,960 36,240 50,530
2 4,850 5,840 7,170 8,770 10,770 13,240 16,280 19,990 24,540 30,140 35,290 49,480

1.5 4,740 5,680 6,970 8,540 10,470 12,880 15,840 19,440 23,880 29,350 34,350 48,440
1 4,630 5,530 6,800 8,320 10,190 12,530 15,410 18,910 23,230 28,550 33,410 47,390

ข้ัน อันดับ ท. 1 อันดับ ท. 2 อันดับ ท. 3 อันดับ ท. 4 อันดับ ท. 5 อันดับ ท. 6 อันดับ ท. 7 อันดับ ท. 8 อันดับ ท. 9 อันดับ ท. 10 อันดับ ท. 11 อันดับ บ. 11

บัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือน
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ตอนท่ี 1  การทํางานรับคาจางและเงินเดือน รหัส ตอนท่ี 2  การประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรมและวิชาชีพ รหัส

(รหัสอาชีพ)  -  ผูประกอบธุรกิจของตนเอง ท่ีจะตองใชความรูความสามารถ

    1…, 2…, 3…  ลูกจางวิชาชีพ  วิชาการ และนักบริหาร……….. 32          ดานวิชาชีพ วิชาการ และบริหาร

    611 - 615, 833, 921 คนงานเกษตร            (รหัสอาชีพ)

ผูปฏิบัติงานดานการเกษตร ประมง และปาไม… 41 131 นักวิชาการและบริหาร  เชน ผูสอนกวดวิชา

    912, 916, 931 คนงานทั่วไป…………………………………… 42                               ผูจัดการ หรือเจาของกิจการโรงเรียนเอกชน 

    411 - 422        เสมียน  พนักงาน     2 … ผูประกอบการวิชาชีพสาขาตาง ๆ

    511 - 523, 911     พนักงานขาย/ใหบริการ                     3 … ผูประกอบการวิชาชีพชางเทคนิคตาง ๆ  

    516 พนักงานใหบริการปองกันภัย/ตํารวจ                                ที่มีวุฒิ อยางนอย  ปวท.

    713 เฉพาะคนงานติดต้ังกระจก เขากรอบ/ตูปลา/  -  ผูประกอบธุรกิจ  การคา  อุตสาหกรรมและบริการ

งานศิลปะ                131 เจาของกิจการดานการผลิต 

    714 เฉพาะพนักงานกําจัดปลวกและแมลง                                 การทําเหมืองแร   การกอสราง

    721 - 724,  731, ผูปฏิบัติงานเปนชางซอมเคร่ืองมือ/เคร่ืองยนต                                การขายสงและขายปลีก  การบริการ 

           742 - 744 นาฬิกา  แวนตา  อุปกรณไฟฟาในบาน                                 ทางธุรกิจ โรงแรม   รานอาหาร  

เคร่ืองใชที่ทําดวยไม สิ่งทอ และเคร่ืองหนัง                                การขนสง คมนาคม คลังสินคา 

    826 คนงานซักผาดวยเคร่ือง                                สุขภาพและสันทนาการ

    833 พนักงานเปด-ปดประตูน้ําของเทศบาล    3…, 4..., 5..., 6…, 7..., 8..., 9...

    831, 832, 834   พนักงานขับรถยนตโดยสาร  รถไฟ เรือ ตอนท่ี 3  การประกอบการเกษตร ประมง ลาสัตว ฯลฯ รหัส

                                    ขับรถจักรยานยนตสงเอกสาร         (รหัสอาชีพ)

                                     และพนักงานที่เกี่ยวของ         131 ผูประกอบการเกษตรที่ทําหนาที่เปนผูจัดการ แตไมได

    913 - 915  ผูทํางานบาน  ทําความสะอาด ซักรีดเสื้อผา ลงมือทําดวยตนเอง 

                                     ดูแลอาคารสถานที่  พนักงานตอนรับ (เพาะปลูกพืช  เล้ียงสัตว  เพาะเล้ียงสัตวน้ํา  ประมง  ปลูกปา

                                     ขนกระเปา  ผูปฏิบัติงานสงสินคา / เอกสาร ปาไม  ตัดไม  เก็บของปา  ลาสัตว  ดักจับสัตว)

    932 - 933            พนักงานประกอบ/บรรจุผลิตภัณฑ      611 – 615 ผูประกอบการเกษตรที่ทําการเกษตรดวยตนเอง  

                                     ผูใชแรงงานดานบริการขนสง (เพาะปลูกพืช  เล้ียงสัตว  เพาะเล้ียงสัตวน้ํา  ประมง  ปลูกปา 

    011  ทหารทุกเหลาทัพ       ปาไม  ตัดไม  เก็บของปา  ลาสัตว  ดักจับสัตว)

 - คนงานในกระบวนการผลิตและกอสราง      621 ผูประกอบการเกษตร ฯ ในเชิงเศรษฐกิจแบบยังชีพ

    711 - 744  ผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือ   - ผูทําการเกษตรท่ีเปนเจาของท่ีดินเปนสวนใหญ (รวม การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา)

 และธุรกิจการคาที่เกี่ยวของ                นอยกวา    2 ไร    …………………..……….……….……….….. 01
(ยกเวนบางอาชีพที่เปนงานบริการจะเปน  50)                          2 -  4  ไร   399  ตารางวา ………………………..….…....... 02

    811 - 829 ผูปฏิบัติการโรงงานและเคร่ืองจักร                          5 -  9  ไร   399  ตารางวา ………………………..….…....... 03
    831 - 833 พนักงานขับเคลื่อนอุปกรณหรือเคร่ืองจักร                       10 - 19  ไร   399  ตารางวา ………………………..….…....... 04

ที่ใชลําเลียงวัสดุและการกอสราง                        20 - 39  ไร   399  ตารางวา ………………………..….…....... 05

    913 คนทําความสะอาดในโรงงานผลิต                      40 ไรข้ึนไป     .……………………..…..…….……………… 06
    915 ยามรักษาความปลอดภัยในโรงงานผลิต  - ผูทําการเกษตรท่ีเชาท่ีดินเปนสวนใหญ/อื่นๆ   (รวม การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา)

    931 - 933 ผูใชแรงงานในกระบวนการผลิตและกอสราง               นอยกวา    5 ไร    …………………..……….……….……….….. 11

ตอนท่ี 4  รายไดจากแหลงอื่น ๆ ท่ีไมใชจากการทํางาน รหัส                          5 - 19 ไร   399  ตารางวา ………………………..….…....... 12

 -  บําเหน็จ บํานาญ เงินชวยเหลือ (ตอนที่ 4 ขอ 1 - 4)  …….……..….… 71                      20 ไรข้ึนไป     .……………………..…..…….……………… 13

 -  รายไดจากทรัพยสิน (ตอนที่ 4 ขอ 6 - 9)  ………..………...………… 72  - ผูทําประมง  ปาไม  ลาสัตว  เก็บของปา บริการทางการเกษตร ……….… 19
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ช้ันทางเศรษฐกิจ

50

60

 มีลูกจาง    …. 21

ไมมีลูกจาง  …22

 31
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