
ัส

…

…

…

ก.  สถานที่ตั้งของครัวเรือน         (บันทึกในสํานักงาน)

      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

      ขั้นนับจด ขั้นแจงนับ รหัส รห

     ไดขอมูล - ไดขอมูล…………………………….. 1    แจงนับไมไดขอมูล        - ไปสามครั้งไมพบผูตอบสัมภาษณ…..   6

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

        ท่ีอยูแทนครั ื ตั ย ิมวเรอน วอ างเด …. 2       -  สาเหตุอื่นๆ เชน หาบานไมพบ

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

- บานวาง…………………………… 4    

   ใชเวลาในการสัมภาษณ……...…...ช่ัวโมง………..….นาที     ไมไดขอมูล - ไดขอมูล.………..………………… 5

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

           วันที่……………เดือน……………………..พ.ศ. 2553            วันที่…………….เดือน……………………พ.ศ. 2553

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

  (ตําแหนง…………….………….……....…….……………)

       วันที่……………เดือน……………………..พ.ศ. 2553

ประโยชนท่ีประชาชนจะไดรับ
           หนวยงานภาครัฐนําไปใชกําหนดนโยบายวางแผนดานประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ เชน แกปญหาหนี้สินและ

ความยากจนของประชาชน สงเสริมการออม จัดสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล การสงเคราะหคนพิการ และผูดอยโอกาส เปนตน

ลับ

สศส. 2 เดือนที่ปฏิบัตงิาน……………….…

การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2553
(แบบสํารวจสมาชิกและการใชจายของครัวเรือน)

(รวม กองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง และสุขภาพจิตคนไทย)
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สรุปขอมูลครัวเรือน
(บันทึกในสํานักงาน)

รายการ แบบ ตอน รหัสรายการ

1. ื ี่ ิบัติ ั ็  ูลเดอนทปฏ งานจดเกบขอม 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

3. จํานวน  Sub - record

Record 02  : - จํ ิ ั ื  ( ลู  ุ ิ ั ืานวนสมาชกของครวเรอน รวม กจางในธรกจของครวเรอนและคนรับใช) สศส. 2   ตอนที่ 1 A04

                - จํานวนสมาชิกของครัวเรือน (ไมรวมลูกจางในธุรกิจของครัวเรือนและคนรับใช) สศส. 2   ตอนที่ 1 A04_1

4. ค จ ั ื  ด ื่ ิ )าใช ายของครวเรอน (Generate วยเครองคอมพวเตอร สศส. 2   ตอนที่ 3 - 4

4.1 ค จ ั้ ิ้ ี่  ื ั ืาใช ายทงสนเฉลยตอเดอนของครวเรอน A07

4.2 ค จ ุ ิ ี่  ื ั ืาใช ายอปโภคบรโภคเฉลยตอเดอนของครวเรอน A08

4.3 ค จ  ื่ ื่ม ูบ ี่  ื ั ืาใช ายอาหาร เครองด และยาส เฉลยตอเดอนของครวเรอน A09

4.4 ค จ ั้ ิ้ ี่  ื าใช ายทงสนเฉลยตอเดอนตอคน A10

4.5 ค จ ุ ิ ี่  ื าใช ายอปโภคบรโภคเฉลยตอเดอนตอคน A11

4.6 ค จ  ื่ ื่ม ูบ ี่  ื าใช ายอาหาร เครองด และยาส เฉลยตอเดอนตอคน A12

5. ุ  ( สํ ั ู  ั  ู  ั้น)สรปรายได ใช าหรบตรวจสอบความถกตองแนบนยของขอมลเทาน สศส. 3

5.1    / ิ ื ี่  ื ั ืรายไดจากคาจาง เงนเดอนเฉลยตอเดอนของครวเรอน B01

5.2  ุ ิ ี่  ื ั ืรายไดจากการประกอบธรกจเฉลยตอเดอนของครวเรอน B02

5.3  ี่  ื ั ืรายไดจากการประกอบการเกษตรเฉลยตอเดอนของครวเรอน B03

5.4   ื่น ๆ ี่  ื ั ืรายไดจากแหลงอ เฉลยตอเดอนของครวเรอน B04

6. คา ั ื )Weight (ครวเรอน A52

7. คา ํ ับ  สุ ิ )Weight (ประชากรสาหร Record 27 ขภาพจตคนไทย A54

0 1REC 0 1 SUB



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

   2.  ช่ือ และลําดับท่ีของสมาชิกในครัวเรือน (ใหเรียงลําดับตามรหัสในขอ 3) HM01

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

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

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

   4.   เพศ                         ชาย           =  1           หญิง        =  2 HM03

   5.   อายุนับถึงวันเกิดครั้งสุดทาย (เด็กอายุตํ่ากวา 1 ป บันทึก  "00"   กรณีที่อายุมากกวา  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
  - ทั้งรางกายและสติปญญา  =  3   - ทั้งรางกายและสติปญญา    =  6

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

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

   11.  สถานภาพสมรส (ถามเฉพาะสมาชิกที่มีอายุ 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       อยูกับคนอื่น (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 ผูที่มีอายุตํ่ากวา 6 ปที่เรียนหนังสือ)

   15.   ขณะนี้กําลังเรียนหนังสืออยูหรือไม 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 (ตลอดปการศึกษาที่ผานมา)  (ถาไมไดจายใหประเมินมูลคา)
                 -  คาเลาเรียน/คาธรรมเนียมการศึกษา/คาบํารุงการศึกษา…………………….…...…………………………………….………………. HM18

                 -  คาเครื่องแบบ (ทุกประเภทที่กําหนด) …………………………………………………………..…………………………………..….. HM19

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

                 -  คาเดินทางไปเรียน………..…………………………………………………………….…………………………………….………. HM21
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ตอนที่ 1    สมาชิกของครัวเรือน 

 

รหัส
  รายการ

( ถาชั้นสูงสุดที่เรียนจบเปนอาชีวะและปริญญา

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

      -  บัตรประกันสุขภาพ (30 บาทรักษาทุกโรคเดิม ซึ่งไมตองจาย 30 บาทแลว) 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 ปที่ผานมา) เคยไดรับผลประโยชน (ไมตองคืน) จากโครงการชวยเหลือของรัฐตอไปน้ีหรือไม
      -  เงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ      ( ุจํ ที่ )                  ไมได = 0         ได = ระบ านวนป ได HM27

      -  เงินสงเคราะหสําหรับผูพิการ      ( ุจํ ที่ )                  ไมได = 0         ได = ระบ านวนป ได HM28

      -  อาหารกลางวัน/อาหารเสริมฟรีสําหรับนักเรียน      ( ุจํ ที่ )                  ไมได = 0         ได = ระบ านวนป ได HM29

      -  ทุนการศึกษาจากรัฐ      ( ุจํ  ึ ี่ )                  ไมได = 0         ได = ระบ านวนปการศกษาทได HM30

      - โครงการอื่น ๆ ของรัฐที่ตั้งขึ้นเพื่อชวยเหลือเกษตรกร      ( ุจํ ที่ )                  ไมได = 0         ได = ระบ านวนป ได HM31

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

      - โครงการธนาคารประชาชนเพื่อผูประกอบอาชีพอิสระรายยอย                       ไมได = 0         ได =1 HM33

      -  กองทุนหมูบาน/กองทุนชุมชนเมือง                       ไมได = 0         ได =1 HM34

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

   ถามเฉพาะสมาชิกท่ีอายุ 15 ปข้ึนไป (รวม ผูมีอายุตํ่ากวา 15 ป  ซึ่งทํางานมีรายไดเปนของตนเอง)

   21  ี ั ื ี ่  ํ   (   ื ี่ ว). อาชพหลกหรองานทใชเวลาทาสวนใหญ ในรอบ 12 เดอนทแล HM36

          (ใหบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงาน/อาชีพหลักที่ทํา 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  ุ ื ุ ิจ ( ีผู ัส อ บั ึก. ประเภทอตสาหกรรมหรอประเภทธรก กรณ ตอบรห  08 - 14 ในข  22 ให นท  "99") HM38

   24  ี ี่ท ํา (   ื ี่ ว). อาชพรองท านท ในรอบ 12 เดอนทแล HM39

 (ใหบันทึกทุกอาชีพรอง เรียงลําดับตามความสําคัญ ผูไมมีอาชีพรอง บันทึก " _ ") 

   ํ 25. สถานภาพการทางาน HM40

    ุ ื ุ ิจ 26. ประเภทอตสาหกรรมหรอประเภทธรก HM41

รหัส
  รายการ
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1.  ประเภทท่ีอยูอาศัย                                   HH01 5.  คาเชาตอเดือน HH05

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

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

     หองภายในบาน…………...…………………………………= 5        ใช             =  1   ระบุสวนที่ใช……...……...…..……..

     เพิงพักชั่วคราว…….……...….……………………….…… = 6

     อ่ืน ๆ  (ระบุ)……..……...………………………………… = 7 7.  จํานวนหอง                             
     หองที่อยูอาศัยทั้งหมด (ไมนบั หองน้ําหองสวม)             HH07

2.  ลักษณะที่อยูอาศัย              HH02      หองที่ใชนอน               HH08

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

     ครึ่งตึกครึ่งไม……………..………….…………..…………= 3      (รวม ไฟฟาที่ตอจากแบตเตอรี่และเครื่องกําเนิดไฟฟาอื่น ๆ)
     ใชวัสดุไมถาวรในทองถิ่น……..………...…………………= 4       ไมมี      =   0        มี     =   1
     ใชวัสดุที่ใชแลว เชน หีบ ลัง………..………………………= 5

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

3.  สถานภาพการครอบครองที่อยูอาศัย        HH03      ถาน………………………………….……………………………= 1

      เปนเจาของบานและที่ดิน………………….………………= 1      ไม…………………….…………………………………………= 2
      เปนเจาของบานแตเชาที่ดิน………………...………………= 2         (ขามไป      น้ํามันกาด…………………...……………………………………= 3
      เปนเจาของบานบนที่ดินสาธารณะ……………..………… = 3         ถามขอ 5)      แกส…………………..…………………………………………= 4
      เชาซื้อ…………………….…….….………………………= 4      ไฟฟา…………………..…………………………………………= 5
      เชา……………….……………………………….…………= 5      อ่ืน ๆ (ระบุ)………………………...……………………………= 6
      อยูโดยผูอ่ืนเสียคาเชาให………...…………………………= 6

      อยูโดยไมตองเสียคาเชา....……….…………………………= 7 10. นํ้าดื่ม                                                 HH11 

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

      น้ําประปาภายในบาน………….……….....……………………= 1

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

      จายคาเชาเอง…………………..………………………..… = 1       น้ําประปานอกบาน………………...…………..……………… = 3

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

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

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

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

      ญาติ……….……………………………………………… = 6 11. นํ้าใช                                
      อ่ืน ๆ เชน อาศัยผูอ่ืน เพื่อน  (ระบุ)………….…….……… = 7      (บันทึกประเภทน้ําใชตามรหัสในขอ 10)                        HH12
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ตอนที่ 2    ลักษณะที่อยูอาศัย
0 3REC 0 1 SUB



12. วิธีกําจัดขยะภายในครัวเรือน                               15.  ครัวเรือนเปนเจาของสิ่งของตาง ๆ ตอไปน้ีหรือไม 

     (ตอบไดไมเกิน 2 ขอ  เรียงจากมากไปหานอย)          ถา  "เปนเจาของ"                                 ใหระบุจํานวน

                    ลําดับที่ 1     HH13           ถา "ไมมีหรือมีใชแตไมเปนเจาของ"   ใหบันทึก " 0 "

                    ลําดับที่ 2     HH14        เตียงนอนไมหรือโลหะ………………………       HH22

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

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

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

     นําไปเลี้ยงสัตว……………...………………………………= 4        กระติกตมน้ําไฟฟา…………………….…...…      HH26

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

     ทิ้งลงแมน้ํา  ลําคลอง……………….………………………= 6        เตารีดไฟฟา………………………………..…       HH28

     ทิ้งตามที่วาง  ที่สาธารณะ……….………………………… = 7        หมอหุงตมอาหารไฟฟา……………………....       HH29

     อ่ืน ๆ (ระบุ)…………...……………………………………= 8        พัดลม/พัดลมไอน้ํา/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        เครื่องทําน้ํารอน/น้ําอุน ในหองน้ํา…….….….       HH36

      สวมหลุม  ถัง  บอปลา  ถายลงแมน้ําลําคลอง        เครื่องคอมพิวเตอร (ทั้งสิ้น)………….………       HH37

         หรือสวมลักษณะอื่น ๆ (โดยมีหองกั้น)………..…………= 4           - เชื่อมตออินเตอรเน็ต………………….……      HH38

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

14.  ครัวเรือนเปนเจาของยานพาหนะตอไปน้ีหรือไม        โทรศัพทเคลื่อนที่………………………..……      HH40

       (ทั้งที่ใชในครัวเรือน  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 เดือนที่แลว)
       รถอีแตน/รถอ่ืนๆ ประเภทเดียวกัน……………... HH20        (โดยไมคํานึงวาจะใช ณ สถานที่ใด)

       เรือยนต……………………....……………..….… HH21 (ถาไมมี  บันทึก " 0 ")       HH45
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ซื้อ / จาย
      ไมไดซื้อ / จาย    

 เบิกได
(จํานวนเงิน) (มูลคา)

(1) (2)

 ก.  คาใชจายอุปโภคบริโภคของครัวเรือน

1. คาใชจายเกี่ยวกับที่อยูอาศัย (ไมรวม คาตอเติมบาน)

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

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

1.3  คาจางติดตั้ง/ ซอมแซมระบบทอน้ําประปา  (รวม หองน้ํา)………..........................………....….….……EG03

1.4  คาจางติดตั้ง/ ซอมแซมระบบไฟฟาในบาน……………………………………………...…....….…… EG04

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

2. คาใชจายเกี่ยวกับเคร่ืองแตงบาน เคร่ืองใชเบ็ดเตล็ด

และการดําเนินการในครัวเรือน เงินซื้อ / เงินดาวน

 และเงินผอนสง

 ไมไดซื้อ / จาย  

    เบิกได
ซื้อ / จาย

      ไมไดซื้อ / จาย    

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

(1) (2) (3) (4)
        (รวม ที่ซ้ือกอน 12 เดือนที่แลว และยังผอนอยูในรอบ 12 เดือน)

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

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

        เครื่องบด/เครื่องปน  กระติก/ กาตมน้ําไฟฟา………........….......…………………… ……………… EG08

        เครื่องซักผา เครื่องกรอง/ สูบน้ํา เครื่องทําน้ําอุน…............….....…………………… ……………… EG09

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

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

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

2.1  เคร่ืองแตงบานและบริภัณฑอื่น ๆ

เฉล่ียตอเดือน (บันทึกในสํานักงาน)

รายการคาใชจาย
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เดือนที่แลว

ตอนที่ 3    คาใชจายสินคาและบริการ

12 เดือนที่แลว

รหัส  

รายการ

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

0 4REC 0 1 SUB



ซื้อ / จาย
      ไมไดซื้อ / จาย    

 เบิกได
(จํานวนเงิน) (มูลคา)

(1) (2)

2.2  ส่ิงทอสําหรับใชในบาน

        เครื่องนอนและผาที่ใชตกแตง (มุง  ผาปูที่นอน  หมอน  ผาหม  มาน  มูล่ีผา ฯลฯ)…………....……. EG13

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

        ผาอ่ืน ๆ ที่ใชในครัวเรือน (ผาเช็ดตัว  พรมเช็ดเทา  เสื่อ  ผากันแดด  ถุงผา ฯลฯ)…..………………. EG15

2.3  เคร่ืองใชสอยเบ็ดเตล็ดในบาน

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

        กระติกน้ํารอน/ นํ้าเย็น ถังและอาง เครื่องแกว ขันน้ํา และอื่น ๆ…………..…………...………EG17

2.4  คาเช้ือเพลิง  แสงสวาง  และการใชนํ้า (เฉพาะที่ใชในครัวเรือน)

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

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

        แกสใชอยางอื่น….…….….……….…………………………………………………………. EG20

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

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

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

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

2.5  คาใชจายเกี่ยวกับการทําความสะอาด

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

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

        นํ้ายาทําความสะอาด/ ขัดเงา ยาดับกลิ่น ยาฆาเชื้อโรค/ แมลง/ วัชพืช คาขนขยะและอื่นๆ ...… EG27
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เดือนที่แลว

รายการคาใชจาย
รหัส   

รายการ

0 5REC 0 1 SUB



ซื้อ / จาย
      ไมไดซื้อ / จาย    

 เบิกได
(จํานวนเงิน) (มูลคา)

 (1) (2)

3. คาจางบุคคลท่ีใหบริการแกครัวเรือน (รวม คาอาหารและสิ่งของที่ซื้อให)

3.1 คนรับใชและคนงาน (ที่เปนสมาชิกในครัวเรือน)

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

3.2  คนรับใชและคนงาน (ที่ไมไดเปนสมาชิกของครัวเรือน)

           (รวม คาฝากเลี้ยงเด็ก และยามดูแลรักษาความปลอดภัยทั่วไป) ................................................….....…EG29

4. คาใชจายเกี่ยวกับผา  เส้ือผา  และเคร่ืองแตงกาย

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

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

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

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

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

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

5. คาใชจายเกี่ยวกับรองเทา

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

5.2  รองเทากีฬา (เชน รองเทาฟุตบอล  รองเทาสกี/ สเก็ตน้ําแข็ง 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 น้ําหอม  ลิปสติก  แปงผัดหนา ฯลฯ)……………………........…………..……. EG41

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

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

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

6.2  คาบริการสวนบุคคล

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

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

-12-

เดือนที่แลว

รายการคาใชจาย
รหัส  

รายการ

0 6REC 0 1 SUB



ซื้อ / จาย
      ไมไดซื้อ / จาย    

  เบิกได
(จํานวนเงิน) (มูลคา)

 (1) (2)

7. คาเวชภัณฑและคาตรวจรักษาพยาบาล

7.1  คาซื้อยาและเวชภัณฑตาง ๆ (ที่ซื้อมารักษาเอง)

        ยาแผนปจจุบัน (เชน ยาแกไข ยาแกทองเสีย ยาทา/ ใสแผล  ยาดม ยาแกเจ็บคอ ยาแกโรคกระเพาะฯลฯ)… EG47

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

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

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

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

7.2  คารักษาพยาบาล (คนไขนอก) ทันตกรรม  ตรวจสุขภาพ และตรวจสายตาประกอบแวน

        คารักษาที่สถานีอนามัยและโรงพยาบาลของรัฐ………………………………...………………. EG52

        คารักษาที่คลินิกแพทยและโรงพยาบาลเอกชน……………..…………..…………...…………… EG53

        คารักษาแบบพื้นบาน/ สมุนไพร หรือแพทยแผนโบราณและการรักษาดวยการนวด....………… EG54

        คาตรวจรักษาฟนที่คลินิกทันตกรรม (ไมรวม การจัดฟนที่เปนบริการสวนบุคคล)….………………... EG55

        คาตรวจสายตาและประกอบแวน (ไมรวม โรคตาที่เปนการรักษาโรค)..………..………………….… EG56

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

ซื้อ / จาย
      ไมไดซื้อ / จาย    

เบิกได
ซื้อ / จาย

      ไมไดซื้อ / 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



เงินซื้อ / เงินดาวน

 และเงินผอนสง

 ไมไดซื้อ / จาย 

      เบิกได
ซื้อ / จาย

      ไมไดซื้อ / จาย    

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

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

8. คาใชจายเกี่ยวกับการเดินทางและการสื่อสาร

8.1  คาซื้อยานพาหนะ
        (รวม ที่ซื้อกอน 12 เดือนที่แลวและยังผอนอยูในรอบ 12 เดือน)

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

        รถจักรยานยนต  รถจักรยาน  และยานพาหนะอื่น ๆ………………… ……...………… ……………… EG62

        คาติดตั้งอุปกรณและอื่น ๆ สําหรับยานพาหนะ.…………………………………...…… ……………… EG63

8.2  คาใชจายเกี่ยวกับยานพาหนะ

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

        น้ํามันเครื่อง/ น้ํามันหลอลื่นทุกชนิด….....……....…………………... ……...………… ……………… EG65

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

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

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

 (1) (2)

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

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

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

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

       รถแท็กซี่  รถสามลอ/ สามลอเครื่อง  รถจักรยานยนต  และอื่น 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

            -  พลังงานทดแทนประเภทอื่นๆ (ระบุ)……………..…………………...……………………..………EG792

เดือนท่ีแลว

เฉล่ียตอเดือน (บันทึกในสํานักงาน)

-14-

12 เดือนท่ีแลว

รายการคาใชจาย
รหัส   

รายการ

0 8REC 0 1 SUB



ซื้อ / จาย
ไมไดซื้อ / จาย  

  เบิกได
ซื้อ / จาย

      ไมไดซื้อ / จาย   

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

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

8.4  คาใชจายในการเดินทางโอกาสพิเศษและทองเที่ยว

        คาใชจายเดินทางไปเยี่ยมญาติ  ทําบุญ  และกิจธุระอื่น

            (รวม คาพาหนะ/ น้ํามันรถ  คาที่พัก  คาอาหารและอื่น ๆ) ……….………...………...……………...……………………… EG80

        คาใชจายเดินทางทองเที่ยวเอง (ในและตางประเทศ) ……..…….………...………...…………...……………………..…EG81

        คาใชจายเดินทางทองเที่ยวกับทัวร (ในและตางประเทศ) ........….………...………...…………...……………………..…EG82

        คาซื้อสินคา/ ของที่ระลึกในการทองเที่ยวในประเทศ……..….………...………...…………...……………………..…EG83

        คาซื้อสินคา/ ของที่ระลึกในการทองเที่ยวตางประเทศ….………...………...………..………...……………………..…EG84

8.5  คาใชจายเกี่ยวกับการสื่อสาร

        คาซื้อเครื่องโทรศัพท/โทรสาร โทรศัพทเคลื่อนที่ วิทยุสื่อสาร
            เครื่องตอบรับโทรศัพท (รวม คาบริการติดตั้ง) …….……….………...………...…………………...………………… EG85

 (1) (2)

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

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

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

9. คาใชจายเกี่ยวกับการศึกษา

ซื้อ / จาย
ไมไดซื้อ / จาย  

 เบิกได
ซื้อ / จาย

      ไมไดซื้อ / จาย   

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

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

9.1 คาเลาเรียน/คาธรรมเนียม/คาบํารุงการศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาของรัฐ.……………...……………………..…EG89

9.2  คาเลาเรียน/ คาธรรมเนียม/คาบํารุงการศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาเอกชน….… ……...……………………..…EG90

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

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

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

เดือนท่ีแลว

12 เดือนท่ีแลว เฉลี่ยตอเดือน (บันทึกในสํานักงาน)

เฉลี่ยตอเดือน (บันทึกในสํานักงาน)

-15-

รหัส  

รายการ
รายการคาใชจาย

12 เดือนท่ีแลว

0 9REC 0 1 SUB



ซื้อ / จาย
   ไมไดซื้อ / จาย    

เบิกได
ซื้อ / จาย

      ไมไดซื้อ / จาย    

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

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

10. คาใชจายเกี่ยวกับการบันเทิง  การอาน และกิจกรรมทางศาสนา

10.1  คาซื้ออุปกรณการบันเทิง และกีฬา

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

          กลองถายรูป/ วีดีโอ  เครื่องฉายภาพยนตรและภาพนิ่ง...... ……...……………………………..… EG95

         จานรับสัญญาณดาวเทียมและคาติดตั้งเคเบิลทีวี.………… …………...………………………..… EG96

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

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

          คาซอมแซม/ บํารุงรักษา และอื่น ๆ …………………………………...………………………..… EG99

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

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

 (1) (2)

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

          คาซื้อ/ เชาเทป/ วีดีโอ/ วีซีดี/ ดีวีดี คาสมาชิกเคเบิลทีวี 

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

          คาซอมแซม/ บํารุงรักษา และอื่น 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 วายน้ํา เทนนิส กอลฟ ฯลฯ)…….……………………...…….………….. EG107

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

10.4  คาใชจายเกี่ยวกับการอาน  และกิจกรรมทางศาสนา/ ลัทธิความเช่ือ
          คาหนังสือพิมพ  นิตยสาร  และหนังสือประเภทอื่น ๆ (ที่ไมใชหนังสือเรียน)…...………….……… EG109

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

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

ซื้อ / จาย
   ไมไดซื้อ / จาย   

เบิกได
ซื้อ / จาย

      ไมไดซื้อ / จาย    

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

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

11. คาใชจายเกี่ยวกับการจัดงานพิธีในโอกาสพิเศษ

    คาจัดงานแตงงาน งานวันเกิด งานบวช งานศพและอื่น ๆ ...... …………...………………………..…EG112

12 เดือนที่แลว เฉลี่ยตอเดือน (บันทึกในสํานักงาน)

เฉลี่ยตอเดือน (บันทึกในสํานักงาน)

เดือนที่แลว

-16-

12 เดือนที่แลว

รายการคาใชจาย
 รหัส  

รายการ

1 0REC 0 1 SUB



ซื้อ / จาย
ไมไดซื้อ / จาย

เบิกได
ซื้อ / จาย

      ไมไดซื้อ / จาย  

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

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

 ข. คาใชจายท่ีไมเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค

1. ภาษีเงินได  ภาษีบํารุงทองที่  คาบริการทางการเงิน 

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

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

3. เงิน/ สิ่งของ ที่สงใหบุคคลนอกครัวเรือน...................................…………………...……………………. EG115

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

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

6. คาเบี้ยประกันภัย/ทรัพยสิน/ประกันชีวิต(ไมรวมประเภทสะสมทรัพย)

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

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

8. ดอกเบี้ยจาย  ดอกเบี้ยแชร……………………………...…………………………...………........……...…EG120

9. อ่ืน ๆ (เชน เงินชดเชยคาเสียหาย  เงินตกหาย/ ถูกขโมย คานายหนา

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

…………...………….………...……
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12 เดือนที่แลว

รายการคาใชจาย

รวมคาใชจายท้ังสิ้น

เฉลี่ยตอเดือน (บันทึกในสํานักงาน)

 รหัส  

รายการ

1 1REC 0 1 SUB



ค. คาใชจายในการชําระหนี้ของครัวเรือน (ท้ังที่เปนตัวเงินและสิ่งของ)

     ถามทุกครัวเรือน  (แมวาในปจจุบันไมมีหนี้สินแลว)

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

2. (ในรอบ 12 เดือนที่แลว) จํานวนเงินท่ีครัวเรือนชําระหนี้สิน (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

    - ใชจายอุปโภคบริโภคอื่นๆ ในครัวเรือน….....……………………………….......……………......… AE04

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

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

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

ง. คาใชจายในการซื้อท่ีอยูอาศัย (ดวยเงินออมของครัวเรือน)
    (ไมรวม  การกูเงินมาซื้อ หรือการผอนชําระบาน/ท่ีดินท่ีเปนการชําระหนี้ ในขอ ค.)

     ถามทุกครัวเรือน

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

(12 เดือนท่ีแลว)         (เฉล่ียตอเดือน)

                                                                   (ระบุจํานวนเงิน :  บาท) AE09

รายการหนี้สิน
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เฉล่ียตอเดือน (บันทึกในสํานักงาน)12 เดือนท่ีแลว
รหัส  

รายการ

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

 

 



รหัส จํานวนเงิน

ซื้อ/ จาย ...... 1 หรือมูลคา

ไมไดซื้อ/ จาย ที่บริโภค

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

(2) (4) (6)

1. ขาว แปง และอาหารที่ทําจากแปง

ขนมอบ/ เคก และขนมที่ทําจากแปงเปนสวนใหญ ........... ......................................... ............... ............................ ........... .............. .......... ..................................

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

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

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

แปงสาลี แปงมันสําปะหลัง และแปงอ่ืนๆ ........................ ......................................... ............... ............................ ........... .............. .......... ..................................

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

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

มักกะโรนี สปาเก็ตตี้ ......................................................... ......................................... ............... ............................ ........... .............. .......... ..................................

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

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

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

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

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

3. ปลาและสัตวน้ําอ่ืนๆ

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

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

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

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

ปูดอง และสัตวน้ํา (แปรรูป) อ่ืนๆ (ระบุ) .......................... ......................................... ............... ............................ ........... .............. .......... ..................................

4. อาหารประเภทนม เนย เนยแข็งและไข

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

นมถั่วเหลือง ...................................................................... ......................................... ............... ............................ ........... .............. .......... ..................................

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

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

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

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

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

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

(1) (3) (5)
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ตอนที่ 4    คาใชจายอาหาร  เครื่องดื่ม และยาสูบ

รายการคาใชจาย
จํานวน

      จํานวนเงิน     

    หรือมูลคา    

คิดเปนเงิน

อาหารเหลานี้ใชบริโภค

ไดนานเทาใด ?

การบันทึกในแตละรายการ
     1) สดมภ (2) - (5) ; ใหบันทึก รหัส  ปริมาณ  หนวย  จํานวนเงิน (ถาซื้อ/ จาย) หรือ มูลคาคิดเปนเงิน (ถาไมไดซื้อ/ จาย  เบิกได หรือผลิตเอง) 

                                        และระยะเวลาที่ใชบริโภค ของอาหารแหง/สําเร็จรูปที่เก็บไวบริโภคไดนาน (เกิน 1 สัปดาห) ที่ครัวเรือนไดรับมาครั้งสุดทาย

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

ก. อาหารแหง/ สําเร็จรูป ที่เก็บไวบริโภคไดนาน (เกิน 1 สัปดาห)  (เฉพาะที่บริโภคเปนประจําสมํ่าเสมอ)



รหัส จํานวนเงิน

ซื้อ/ จาย ...... 1 หรือมูลคา

ไมไดซื้อ/ จาย ที่บริโภค

 เบิกได หรือ เฉลี่ยตอสัปดาห

 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 ....................................................................... ......................... ................. .............. ........................ ........... .............. .......... ............................
ถั่วลิสง ................................................................................... ......................... ................. .............. ........................ ........... .............. .......... ............................
ถั่วเขียว .................................................................................. ......................... ................. .............. ........................ ........... .............. .......... ............................
ถั่วเหลืองและถั่วอื่นๆ ............................................................ ......................... ................. .............. ........................ ........... .............. .......... ............................

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

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

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

(1) (3) (5)
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รายการคาใชจาย
จํานวน

     จํานวนเงิน  

        หรือมูลคา

    คิดเปนเงิน

อาหารเหลานี้ใชบริโภค

ไดนานเทาใด ?



รหัส จํานวนเงิน

ซื้อ/ จาย ...... 1 หรือมูลคา

ไมไดซื้อ/ จาย ที่บริโภค

 เบิกได หรือ เฉลี่ยตอสัปดาห

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

10. เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล (บริโภคท่ีบาน)

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

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

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

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

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

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

 น้ําดื่มบริสุทธ (บรรจุขวด) ................................................... ........................................... .............. ....................... ........... .............. .......... ............................

 กาแฟสําเร็จรูปพรอมดื่ม ...................................................... ........................................... .............. ....................... ........... .............. .......... ............................

 ชาสําเร็จรูปพรอมดื่ม ........................................................... ........................................... .............. ....................... ........... .............. .......... ............................

 เคร่ืองดื่มชูกําลัง/ บํารุงรางกาย ............................................ ........................................... .............. ....................... ........... .............. .......... ............................

 ผลิตภัณฑเคร่ืองดื่มสําเร็จรูปอ่ืนๆ (ระบุ) ............................. ........................................... .............. ....................... ........... .............. .......... ............................

11. อาหารสําเร็จรูปที่ซื้อมา (บริโภคท่ีบาน)

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

13. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล (บริโภคท่ีบาน)

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

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

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

อ่ืน ๆ (ระบุ) .......................................................................... ........................................... .............. ....................... ........... .............. .......... ............................

14. ยาสูบ หมาก ยานัตถุ และผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน

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

ซิการ ยาเสน ยาตั้ง ฯลฯ......................................................... ........................................... .............. ....................... ........... .............. .......... ............................

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

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

(1) (3) (5)
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รายการคาใชจาย
จํานวน

   จํานวนเงิน   

      หรือมูลคา 

       คิดเปนเงิน

อาหารเหลานี้ใชบริโภค

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



ซื้อ / จาย
   ไมไดซื้อ / จาย        

เบิกได หรือผลิตเอง
(จํานวนเงิน) (มูลคา)

(1) (2)

1. ขาว แปง และอาหารที่ทําจากแปง EF01

   เสนกวยเตี๋ยว บะหมี่ ขนมจีน ขนมปง/เคก ขนมที่ทําจากแปง ......………..........................................  ………………….. …………………..

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

* เสนหมี่ วุนเสน มักกะโรน/ีสปาเกตตี้ สาคู ฯลฯ .............................................………........................  ………………….. …………………..

2. เน้ือสัตว และสัตวปกทุกชนิด EF02

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

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

* เนื้อสัตวแปรรูป (เชน หมู/เนื้อเค็มหรือตากแหง 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 และเครื่องดื่มที่ทําจากนม (เชน นมเปรี้ยว โยเกิรต ยาคูลท ฯลฯ) ไข(สด/ แปรรูป) …………..........  ………………….. …………………..

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

5. นํ้ามัน และไขมัน EF05

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

6. ผลไม และถั่วเปลือกแข็ง EF06

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

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

ตอนที่ 4    คาใชจายอาหาร  เครื่องดื่ม 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 อาหารที่จัดเลี้ยงในโอกาสพิเศษ เชน งานวันเกิด งานบวช ฯลฯ ซึ่งตองบันทึกในตอนที่ 3 ขอ 11)

 ข. อาหารทุกชนิดท่ีครัวเรือนบริโภคจริงในรอบสัปดาหท่ีแลว

1 2REC 0 1 SUB



ซื้อ / จาย
   ไมไดซื้อ / จาย     

เบิกได หรือผลิตเอง
(จํานวนเงิน) (มูลคา)

(1) (2)

7. ผัก EF07

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

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

8. น้ําตาลและขนมหวาน EF08

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

* น้ําตาลทุกชนิด (เชน น้ําตาลทราย น้ําตาลปบ/ ปก  ฯลฯ) แยม น้ําผ้ึง ฯลฯ ......…..……………..…................  ………………… …………………

9. เคร่ืองปรุงรส และเคร่ืองเทศ EF09

* เกลือ น้ําปลา น้ําสมสายชู ซีอิ๊วและซอสชนิดตางๆ พริกไทย และเครื่องเทศตางๆ ฯลฯ .......…………...  ………………… …………………

10. เคร่ืองด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอล (บริโภคที่บาน)

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

   ผลิตภัณฑสําเร็จรูป (เชน น้ําอัดลมและน้ําหวานตางๆ น้ําดื่ม น้ําแร น้ําผัก/ผลไม โซดา น้ําแข็ง

       กาแฟ/ชาบรรจุภาชนะพรอมดื่ม เครื่องดื่มชูกําลัง/บํารุงรางกาย ฯลฯ) ...............……………............................. EF11

11. อาหารสําเร็จรูปที่ซื้อมา (บริโภคที่บาน) EF12

   ขาวแกง/ กับขาวสําเร็จรูป (เชน ขาวผัด ขาวหอ กวยเตี๋ยว ฯลฯ) อาหารปนโต และอาหารวางอื่นๆ …………  ………………… …………………

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

12. อาหารและเครื่องด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอล (บริโภคนอกบาน) EF13

(เชน คาอาหารเชา/กลางวัน/เย็น อาหารรับประทานที่ทํางาน อาหารวางอื่นๆ และคาอาหารกลางวันสําหรับ

เด็กนักเรียน/ นักศึกษาที่ไปเรียนหนังสือ) .............………………......................................................................  ………………… …………………

13. เคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล (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

สัปดาหท่ีแลว



รหัสรายการ

     ช่ือและลําดับท่ีสมาชิกในครัวเรือนท่ีมีรายได IN 01

     รายไดจากการทํางาน

       1.  รายได/คาตอบแทนจากการทํางานโดยไดรับเปนคาจาง/เงินเดือน

           (รวม  คาลวงเวลา  โบนัส  คาทิป  คาเปอรเซนตการขายสินคาหรือบริการ  คาครองชีพ  คาชวยเหลือบุตรและอื่น ๆ) IN 02

       2.  รายรับสุทธิ (หักคาใชจายในการดําเนินการ) จากการประกอบธุรกิจ  อุตสาหกรรม  หรือวิชาชีพที่ไมใชการเกษตร IN 03

       3.  รายรับสุทธิ (หักคาใชจายในการดําเนินการ) จากการประกอบการเกษตร  หรือจากการใหบริการทางการเกษตร IN 04

     รายไดจากแหลงอื่น ๆ ท่ีไมใชจากการทํางาน

       1.  บําเหน็จ  บํานาญ  เบี้ยหวัด  เงินสงเคราะหตาง ๆ IN 05

       2.  เงินชดเชยและ/หรือเงินทดแทนจากการออกจากงาน IN 06

       3.  เงินชวยเหลือที่ไดรับจากบุคคลอื่นนอกครัวเรือน IN 07

       4.  เงินสงเคราะหผูสูงอายุ  และผูพิการ  รวมทั้งความชวยเหลืออ่ืน ๆ  จากรัฐและองคการตาง ๆ IN 08

       5.  เงินทุนการศึกษา IN 09

       6.  รายรับจากการใหเชาหอง/เชาที่ดิน  และสินทรัพยอ่ืน ๆ (โดยไมไดประกอบเปนธุรกิจ) IN 10

       7.  คาลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรตาง ๆ IN 11

       8.  ดอกเบี้ย/ผลตอบแทนจากเงินฝาก  พันธบัตร  เงินปนผลจากหุนและการลงทุนอ่ืน ๆ IN 12

       9.  ดอกเบี้ย/ผลตอบแทนจากแชร  และการใหกูยืมเงินแกบุคคลอื่น/เอกชน IN 13

     10.  มรดก  พินัยกรรม  ของขวัญ เงินซอง (ไมรวม ทรัพยสิน) IN 14

     11.  เงินไดรับจากการประกันสุขภาพ  อุบัติเหตุ  ไฟไหม  ประกันชีวิต  หรือประกันสังคม (ที่ไมใชประเภทสะสมทรัพย) IN 15

     12.  รายไดอ่ืน ๆ  เชน  เงินถูกสลากกินแบงของรัฐ  เงินรางวัล  เงินไดจากการพนัน  คานายหนา (โดยไมไดประกอบเปนธุรกิจ) IN 16

รวม
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(สศส. 3)
สรุปรายได  (ในรอบ  12  เดือนที่แลว)



....………………....

....………………....

....………………....

                

....………………....

....………………....

....………………....

....………………....

....………………....

....………………....

....………………....

....………………....

....………………....

....………………....

....………………....

....………………....

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

รวม
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2 3 REC

0 2 SUB0 1 SUB 0 3 SUB 0 4 SUB 0 5 SUB



   ในรอบปที่ผานมา  มีสมาชิกในครัวเรือนเปนหนี้กองทุนหมูบาน/ ชุมชนเมือง หรือไม            VF01
                         ไมมี   =   0  (ยุติการสัมภาษณ)
                          มี       =   (ระบุจํานวนคน)

รหัสรายการ

1  จํานวนคร้ังที่เคยกูยืมเงินกองทุนฯ (ตั้งแตป 2545 เปนตนมา) ........................................ VF02

2  ไดกูยืมเงินจากกองทุน คร้ังสุดทายเมื่อใด (เดือน/พ.ศ.) ................................................. VF03
          - มกราคม .........................................................................................  = 01
          - กุมภาพันธ ......................................................................................  = 02

          - ธันวาคม .........................................................................................  = 12

3  จํานวนเงินที่กู (คร้ังสุดทาย) ........................................................................................... VF04

4  อัตราดอกเบี้ยของการกู  (คร้ังสุดทาย)   (รอยละตอป)..................................................... VF05 . .

5  ระยะเวลาการกูเงินตามสัญญาเงินกู (เดือน)................................................................... VF06

6 นําเงินที่กูยืมได (สวนใหญ) ไปใชทําอะไร VF07

     เพื่อการเกษตร
          - ซื้อวัสดุ/ อุปกรณ ............................................................................  = 01
          - ซื้อสัตวมาเลี้ยงเพื่อขาย/ ใชงาน ......................................................  = 02
          - ซื้อท่ีดินทําการเกษตร .....................................................................  = 03

     เพื่อประกอบธุรกิจที่ไมใชการเกษตร
          - ซื้อวัสดุ/ อุปกรณ ............................................................................  = 04
          - จัดตั้งธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน .....................................  = 05

     เพื่ออุปโภคบริโภคในครัวเรือน และอื่นๆ
          - ซื้อสินทรัพยคงทน เชน ตูเย็น โทรศัพท ฯลฯ ................................  = 06
          - ปรับปรุงที่อยูอาศัย .........................................................................  = 07
          - การศึกษา ........................................................................................  = 08
          - รักษาพยาบาล .................................................................................  = 09
          - จัดงานเลี้ยง/ งานพิธีตางๆ  .............................................................  = 10
          - ใหกูยืมตอ ....................................................................................... = 11
          - นําไปใชหน้ีจากแหลงอ่ืน ...............................................................  = 12
          - เพื่อจับจายใชสอยในครัวเรือน .......................................................  = 13

          - อ่ืนๆ (ระบุ) .....................................................................................  = 14

7  จากการนําเงินไปใชทําการเกษตรหรือประกอบธุรกิจตามขอ 6 (รหัส 01-05)
 เมื่อหักการชําระเงินกูแลวทําใหมีรายไดเพิ่มข้ึนจากเดิม หรือไม VF08

          เพิ่มขึ้น   =   1          ไมเพิ่มขึ้น   =   2             ยังไมไดผลผลิต   =   3
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กองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง
(ถามเฉพาะผูที่มีอายุ 20 ปขึ้นไป)

HM01ช่ือและลําดับที่ของผูที่เคยกูเงินกองทุนหมูบาน/ ชุมชนเมือง

  0 1SUB

ชื่อ...............................ชื่อ..............................

  0SUB 2

( จาก ตอนที่ 1  HM01 )

2 6 REC

(แลวสัมภาษณรายละเอียด)

( ถามตอขอ 7. )

(ถามตอขอ 7. )

( ขามไปถามขอ 8. )

เดือน                 พ.ศ. เดือน                 พ.ศ.



รหัสรายการ

8  ไดกูเงินจากแหลงอื่นเพื่อนํามาชําระคืนเงินกูกองทุนฯ หรือไม
                 ไมมี   =   0                             มี   =   1 VF09

                                                           ระบุอัตราดอกเบี้ยเงินกู  (รอยละตอป)................. VF10 . .

9  จํานวนหนี้สินคงเหลือที่กูยืมจากแหลงเงินทุน/สถาบันการเงินของกองทุนฯ
 (ณ วันสุดทายของเดือนที่แลว) VF11
          - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ................................................. VF111
          - ธนาคารออมสิน ................................................................................................ VF112
          - ธนาคารกรุงไทย ................................................................................................ VF113
          - กองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง .............................................................................. VF114
          - อ่ืนๆ (ระบุ)......................................................................................................... VF117

10  ไดชําระเงินคืนใหกับกองทุนฯ ตามสัญญาและระยะเวลาที่
  คณะกรรมการกองทุนฯ กําหนดไว หรือไม VF12
          ไดตามเวลาที่กําหนด และชําระเงินไดครบจํานวน............................  = 1
           ไมไดตามเวลาที่กําหนด
                - ชําระเงินครบ แตชากวาเวลาที่กําหนด......................................  = 2
                - ชําระเงินไดบางสวน.................................................................  = 3
                - ไมไดชําระเงินเลย ....................................................................  = 4

11  เคยเปนคณะกรรมการกองทุนฯ หรือไม VF13
            ไมเคย..............................................................................................  = 0
             เคยและปจจุบันก็เปนอยู ................................................................  = 1
             เคยแตปจจุบันไมไดเปนแลว .........................................................  = 2

12  มีความตองการกูยืมเงินกองทุนฯ ในคร้ังตอไปอีกหรือไม VF14
          ไมตองการ ........................................................................................  = 0
           ตองการ เพื่อใช
                - ทําการเกษตร.............................................................................  = 1
                - ประกอบธุรกิจที่ไมใชการเกษตร..............................................  = 2
                - อุปโภคบริโภคในครัวเรือน .....................................................  = 3
                - ใชหน้ีจากแหลงอ่ืน ..................................................................  = 4
                - อ่ืนๆ (ระบุ) ...............................................................................  = 5

13  ทานคิดวาควรมีการปรับเปลี่ยนระบบการใหกูของกองทุนฯ หรือไม
 (ตอบไดไมเกิน 3 ลําดับ เรียงลําดับจากมากไปนอย)  VF15

 VF16
 VF17

          ไมจําเปนตองปรับเปลี่ยน .................................................................  = 0
          ควรปรับเปลี่ยน คือ
                - ไมตองมีผูค้ําประกัน.................................................................  = 1
                - ขยายวงเงินกูใหมากขึ้น.............................................................  = 2
                - ขยายระยะเวลาการกูใหยาวขึ้น ................................................. = 3
                - คิดอัตราดอกเบี้ยต่ํา/หรือไมคิดอัตราดอกเบี้ย ...........................  = 4
                - ชําระเงินกูคืนเปนพืชผลหรือสิ่งของแทนเงินสดได..................  = 5
                - ควรจัดสรรเงินกูใหเฉพาะคนยากจนที่สุด ................................ = 6
                - อ่ืนๆ (ระบุ) ...............................................................................  = 7
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  0 1SUB   0SUB 2

ลําดับที่ 1
ลําดับที่ 2
ลําดับที่ 3



                     ชื่อ และลําดับที่ของสมาชิกในครัวเรือน (จาก ตอนที่ 1   HM01) HM01

             คําถามตอไปน้ีจะเปนคําถามถึงประสบการณของทานในชวง 1 เดือนที่ผานมาจนถึงปจจุบัน
             ใหทานสํารวจตัวเองและประเมินเหตุการณ อาการ ความคิดเห็น และความรูสึกของทานวาอยูในระดับใด
             ใหบันทึกรหัส " 0 - 3 " ใน              ตามคําตอบที่เปนจริงกับตัวทานมากที่สุดเพียงคําตอบเดียว

ไมเลย.....................  = 0 มาก..........................  = 2
เล็กนอย..................  = 1 มากที่สุด..................  = 3

1. ทานรูสึกพอใจในชีวิต ........................................................................................................................................................................... MH01

2. ทานรูสึกสบายใจ.................................................................................................................................................................................... MH02

3. ทานรูสึกเบื่อหนายทอแทกับการดําเนินชีวิตประจําวัน.......................................................................................................................... MH03

4. ทานรูสึกผิดหวังในตัวเอง....................................................................................................................................................................... MH04

5. ทานรูสึกวาชีวิตของทานมีแตความทุกข................................................................................................................................................ MH05

6. ทานสามารถทําใจยอมรับไดสําหรับปญหาที่ยากจะแกไข (เมื่อมีปญหา)............................................................................................... MH06

7. ทานมั่นใจวาจะสามารถควบคุมอารมณไดเมื่อมีเหตุการณคับขันหรือรายแรงเกิดข้ึน............................................................................ MH07

8. ทานมั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณรายแรงที่เกิดข้ึนในชีวิต.................................................................................................................... MH08

9. ทานรูสึกเห็นอกเห็นใจเมื่อผูอื่นมีทุกข................................................................................................................................................... MH09

10. ทานรูสึกเปนสุขในการชวยเหลือผูอื่นที่มีปญหา.................................................................................................................................. MH10

11. ทานใหความชวยเหลือแกผูอื่นเมื่อมีโอกาส......................................................................................................................................... MH11

12. ทานรูสึกภูมิใจในตัวเอง....................................................................................................................................................................... MH12

13. ทานรูสึกมั่นคงปลอดภัยเมื่ออยูในครอบครัว........................................................................................................................................ MH13

14. หากทานปวยหนักทานเชื่อวาครอบครัวจะดูแลทานเปนอยางดี........................................................................................................... MH14

15. สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันตอกัน.................................................................................................................................. MH15

             ในภาพรวม ทานมีความพึงพอใจในชีวิตในระดับใด         ใหบันทึกรหัส "00 - 10" ใน

ปน้ี....................................... MH16

ปที่แลว................................ MH17

             1.  ระยะเวลาการอยูอาศัยในที่อยูปจจุบัน ทานอยูในเทศบาล/หมูบานนี้ตั้งแตเม่ือใด  (เดือน   พ.ศ.) MH18

- มกราคม ....................................................................................  = 01
- กุมภาพันธ .................................................................................  = 02

- ธันวาคม ....................................................................................  = 12

             2.  ในชวง 1 เดือนที่ผานมา  ทานมีอาการปวยหรือรูสึกไมสบายหรือไม
ไมมี.............................................................................................. = 0 MH19
มีอาการปวย/รูสึกไมสบาย........................................................... = 1
มีอุบัติเหต/ุถูกทําราย.....................................................................= 2
มีไปรับบริการสาธารณสุข/เนื่องจากโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว..... = 3
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สุขภาพจิตคนไทย

(ถามเฉพาะผูท่ีมีอาย ุ15 ปขึ้นไป)
(ตอบดวยตนเอง)

รหัส
  รายการ

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2
(พึงพอใจนอยสุด  =  00    →    พึงพอใจมากสุด  =  10)

ระดับความพึงพอใจ

ตอนที่ 3
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2 7 REC

0 2 SUB0 1 SUB 0 3 SUB 0 4 SUB 0 5 SUB 0 6 SUB

เดือน                 พ.ศ. เดือน                 พ.ศ. เดือน                 พ.ศ. เดือน                 พ.ศ. เดือน                 พ.ศ. เดือน                 พ.ศ.



ใหบันทึกรหัสลงในกลอง

1. ครัวเรือนนี้ตองการใหรัฐบาลชวยเหลือในเรื่องใดมากที่สุด 2. ตามที่รัฐไดมีการรณรงคใหประชาชนประหยัดพลังงาน  ครัวเรือนนี้
(ตอบไดไมเกิน  3  ลําดับ  เรียงจากมากไปนอย) ไดใหความรวมมือในการประหยัดพลังงานในเรื่องตอไปนี้หรือไม

                  ลําดับที่ 1  OP01     ไดทํา/ใหความรวมมือ …………………………………… = 1
                  ลําดับที่ 2  OP02      ยังไมไดทํา …………..……………………………………= 2
                  ลําดับที่ 3  OP03      ไมเขาขาย (ไมมีใชในครัวเรือน) …………………………… = 3

       ลดภาษีผูมีเงินได ……...………………………………= 1
       จัดหางาน …………..…………………………………= 2 1. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศาเซลเซียส .……  
       ควบคุมราคาน้ํามัน ……………………………………= 3 2. ไมเปดเครื่องใชไฟฟาทิ้งไว (เชน โทรทัศน วิทยุ พัดลม ฯลฯ)……  
       ควบคุมราคาสินคา ………..……………………………= 4 3. ปดเครื่องใชไฟฟาที่เครื่อง/ไมปดดวยรีโมตคอนโทรล .…… 
       พยุงราคาพืชผลทางการเกษตร …..……………………= 5 4. ถอดปลั๊กเครื่องใชไฟฟาทุกครั้งเมื่อเลิกใชงาน …………… 
       หาตลาดรองรับพืชผลทางการเกษตร ……..………… = 6 5. ดูแลบํารุงรักษาเครื่องใชไฟฟาทุกชนิด/เลือกซื้อชนิดที่มี 
       หาตลาดรองรับสินคาในทองถิ่น (เชน OTOP ฯลฯ) ..……= 7     ฉลากประหยัดไฟเบอร 5 ...................…………………….  
       ชวยสงเสริมความรูเทคโนโลยีการเกษตร ……...………= 8 6. เปลี่ยนมาใชหลอดประหยัดไฟแทนการใชหลอดไส ...…… 
       พัฒนาฝมือแรงงานในทองถิ่น ………..………………= 9 7. ปดไฟฟาดวงที่ไมใชงาน ...…..…...………………………  
       ลดอัตราดอกเบี้ย ……...………………………………= 10 8. ใชบริการรถสาธารณะ/รถประจําทาง/
       หาแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ํา …………..…………………= 11      ลดการใชรถยนตสวนตัว …………………...……………  
       อื่น ๆ (ระบุ)  ………….………………………………= 12 9. ขับรถยนตดวยความเร็วไมเกิน 90 กม./ชม ...……………… 

10. เปลี่ยนจากการใชน้ํามันเบนซิน  หรือดีเซลมาใชพลังงาน
      ทดแทน  เชน  น้ํามันแกสโซฮอล  กาซเอ็นจีวี ฯลฯ ……… 

3. ครัวเรือนนี้ใชพลังงานทดแทนหรือไม
       ไมใช …………………….……………………………= 0
       ใช …………………..…………………………………= 1
       ไมเขาขาย (ไมมีใชในครัวเรือน) …………………………= 2

ถาใช (จากขอ 6   OP14 = 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

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

     -  น้ํามันแกสโซฮอล ..........................  
     -  น้ํามันไบโอดีเซล ...........................  
     -  กาซเอ็นจีวี .....................................  
     -  กาซแอลพีจี ....................................  

พลังงานทดแทนที่ใช
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เคร่ืองจักร/พาหนะที่ใช  (ตอบไดไมเกิน 3 ลําดับ  เรียงจากมากไปหานอย)

ลําดับท่ี

สถานีบริการ

ความคิดเห็นและการใชพลังงาน
  REC                    SUB2 4 10

ความตองการการชวยเหลือจากรัฐ พลังงานทดแทน

OP04

OP05

OP06

OP07

OP08

OP09

OP10

OP11

OP12

OP13

OP15

OP18

OP21

OP24

1 2

OP27

OP28

OP29

OP30

OP16

OP19

OP22

OP25

OP17

OP20

OP23

OP26

3

(ถามรายละเอียด)

OP14

(ยุติการสัมภาษณ)

(ยุติการสัมภาษณ)



ฉลู ชวด กุน จอ ระกา วอก มะแม มะเมีย มะเส็ง มะโรง เถาะ ขาล
2552 2551 2550 2549 2548 2547 2546 2545 2544 2543 2542 2541

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2540 2539 2538 2537 2536 2535 2534 2533 2532 2531 2530 2529

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2528 2527 2526 2525 2524 2523 2522 2521 2520 2519 2518 2517

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
2516 2515 2514 2513 2512 2511 2510 2509 2508 2507 2506 2505

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
2404 2503 2502 2501 2500 2499 2498 2497 2496 2495 2494 2493

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
2492 2491 2490 2489 2488 2487 2486 2485 2484 2483 2482 2481

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
2480 2479 2478 2477 2476 2475 2474 2473 2472 2471 2470 2469

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
2468 2467 2466 2465 2464 2463 2462 2461 2460 2459 2458 2457

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

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

                                                                   ถา "ถึงวันเกิดหรือเลยวันเกิดแลว"       ให "บันทึกอายุตามตาราง"

                    2. หากไมทราบเดือนเกิด        ให "ประมาณเดือนเกิด"                        แลวใช "ตารางเทียบอายุตามวิธีการขางตน"

                    3. สําหรับผูที่ตอบปเกิด           เปน "ปนักษัตร"                                  ให "เทียบอายุตามตาราง"
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