
ก.  สถานท่ีต้ังของครัวเรือน

      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…………………………………………..….……..
            บานเลขท่ี……….……. 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

           ลงชื่อ…………….………….……………            ลงชื่อ…………….………….……………
                           (พนักงานแจงนับ)                             (พนักงานบรรณาธิกรและลงรหัส)

           วันที่……………เดือน……………………..พ.ศ. 2554            วันที่…………….เดือน……………………พ.ศ. 2554

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

  (ตําแหนง ............................................................................................)

       วันที่……………เดือน……………………..พ.ศ. 2554

ประโยชนท่ีประชาชนจะไดรับ
           หนวยงานภาครัฐนําไปใชกําหนดนโยบายวางแผนดานประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ เชน แกปญหาหน้ีสินและ
ความยากจนของประชาชน สงเสริมการออม จัดสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล การสงเคราะหคนพิการ และผูดอยโอกาส เปนตน

   

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

      ข้ันนับจด ข้ันแจงนับ

            การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554

            (แบบสํารวจสมาชิกและการใชจายของครัวเรือน)

        (บันทึกในสํานักงาน)

เดือนที่ปฏิบัติงาน……………….…

ลับ

สศส. 2 (พิเศษ)



แบบ ตอน รหัสรายการ

1. เดือนที่ปฏิบัติงานจัดเก็บขอมูล สศส. 2   หนาปก  A01

2. การทํางานของสมาชิกและสถานภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
2.1 จํานวนผูท่ีทํางานหารายไดและผูท่ีชวยธุรกิจในครัวเรือนโดยไมไดรับคาจาง

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

2.2 จํานวนผูท่ีทํางานหารายไดและผูท่ีชวยธุรกิจในครัวเรือนโดยไมไดรับคาจาง
                                                      ไมรวม  ลูกจางในธุรกิจของครัวเรือน และคนรับใช (HM02=0) สศส. 2   ตอนท่ี 1 A02_1

2.3 สถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน (ชั้นทางเศรษฐกิจ)  ไมรวม  ลูกจางในธุรกิจของครัวเรือนและคนรับใช (HM02=0)

2.3.1 ตามมาตรฐานอาชีพ ISCO-88  สศส. 3   ตอนท่ี 1 - 4 A03_1

2.3.2 ตามมาตรฐานอาชีพ ISCO-08  สศส. 3   ตอนท่ี 1 - 4 A03_2

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

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

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

3.4 Record 14 :จํานวนสมาชิกท่ีประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือวิชาชีพท่ีไมใชการเกษตร สศส. 3   ตอนท่ี 2 A06

4. คาใชจายของครัวเรือน (Generate ดวยเครื่องคอมพิวเตอร) สศส. 2   ตอนท่ี 3 - 4
4.1 คาใชจายท้ังส้ินเฉล่ียตอเดือนของครัวเรือน A07

4.2 คาใชจายอุปโภคบริโภคเฉล่ียตอเดือนของครัวเรือน A08

4.3 คาใชจายอาหาร เครื่องด่ืม และยาสูบ เฉล่ียตอเดือนของครัวเรือน A09

4.4 คาใชจายท้ังส้ินเฉล่ียตอเดือนตอคน A10

4.5 คาใชจายอุปโภคบริโภคเฉล่ียตอเดือนตอคน A11

4.6 คาใชจายอาหาร เครื่องด่ืม และยาสูบ เฉล่ียตอเดือนตอคน A12

5. รายไดของครัวเรือน (Generate ดวยเครื่องคอมพิวเตอร) สศส. 3   ตอนท่ี 1 - 4
5.1 รายไดท้ังส้ินเฉล่ียตอเดือนของครัวเรือน A13

5.2 รายไดประจําเฉล่ียตอเดือนของครัวเรือน A14

5.3 รายไดท้ังส้ินเฉล่ียตอเดือนตอคน A15

5.4 รายไดประจําเฉล่ียตอเดือนตอคน A16

6. รายไดตามแหลงที่มา  (Generate ดวยเครื่องคอมพิวเตอร)
 (ก) รายไดที่เปนตัวเงิน

6.1 รายไดจากคาจางและเงินเดือนในเดือนท่ีแลวของครัวเรือน สศส. 3   ตอนท่ี 1 A17

6.2 รายไดจากคาจางและเงินเดือนเฉล่ียตอเดือนของครัวเรือน สศส. 3   ตอนท่ี 1 A18

6.3 กําไรสุทธิจากการประกอบธุรกิจในเดือนท่ีแลวของครัวเรือน สศส. 3   ตอนท่ี 2 A19

6.4 กําไรสุทธิจากการประกอบธุรกิจเฉล่ียตอเดือนของครัวเรือน สศส. 3   ตอนท่ี 2 A20

6.5 กําไรสุทธิจากการประกอบการเกษตรในเดือนท่ีแลวของครัวเรือน สศส. 3   ตอนท่ี 3 A21

6.6 กําไรสุทธิจากการประกอบการเกษตรเฉล่ียตอเดือนของครัวเรือน สศส. 3   ตอนท่ี 3 A22

6.7 รายไดจากบําเหน็จ บํานาญ เบ้ียหวัด และเงินสงเคราะหตาง ๆ ในเดือนท่ีแลวของครัวเรือน สศส. 3   ตอนท่ี 4 A23

6.8 รายไดจากบําเหน็จ บํานาญ เบ้ียหวัด และเงินสงเคราะหตาง ๆ เฉล่ียตอเดือนของครัวเรือน สศส. 3   ตอนท่ี 4 A24

6.9 รายไดจากเงินชดเชย และ/หรือ เงินทดแทนจากการออกจากงานในเดือนท่ีแลวของครัวเรือน สศส. 3   ตอนท่ี 4 A25

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

6.11 รายไดจากเงินชวยเหลือท่ีไดรับจากบุคคลอ่ืนนอกครัวเรือนในเดือนท่ีแลวของครัวเรือน สศส. 3   ตอนท่ี 4 A27

รายการ
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แบบ ตอน รหัสรายการ

6.12 รายไดจากเงินชวยเหลือท่ีไดรับจากบุคคลอ่ืนนอกครัวเรือนเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน สศส. 3   ตอนท่ี 4 A28

6.13 รายไดจากเงินสงเคราะหผูสูงอายุและผูพิการ รวมทั้งเงินชวยเหลืออ่ืนๆ จากรัฐ และองคกรตางๆ
          ในเดือนท่ีแลวของครัวเรือน สศส. 3   ตอนท่ี 4 A29

6.14 รายไดจากเงินสงเคราะหผูสูงอายุและผูพิการ รวมทั้งเงินชวยเหลืออ่ืนๆ จากรัฐ และองคกรตาง ๆ 
          เฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน สศส. 3   ตอนท่ี 4 A30

6.15 รายไดจากการใหเชาหอง/เชาท่ีดิน และสินทรัพยอ่ืนๆ รวมทั้งคาลิขสิทธ์ิ และสิทธิบัตรตางๆ
          ในเดือนท่ีแลวของครัวเรือน สศส. 3   ตอนท่ี 4 A31

6.16 รายไดจากการใหเชาหอง/เชาท่ีดิน และสินทรัพยอ่ืนๆ รวมทั้งคาลิขสิทธ์ิ และสิทธิบัตรตางๆ
          เฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน สศส. 3   ตอนท่ี 4 A32

6.17 รายไดจากดอกเบ้ียเงินฝาก พันธบัตร เงินปนผลจากหุน และการลงทุนอ่ืนๆ ในเดือนท่ีแลว
         ของครัวเรือน สศส. 3   ตอนท่ี 4 A33

6.18 รายไดจากดอกเบ้ียเงินฝาก พันธบัตร เงินปนผลจากหุน และการลงทุนอ่ืนๆ เฉลี่ยตอเดือน
         ของครัวเรือน สศส. 3   ตอนท่ี 4 A34

6.19 รายไดจากดอกเบ้ียแชร และการใหกูยืมเงินแกเอกชนในเดือนท่ีแลวของครัวเรือน สศส. 3   ตอนท่ี 4 A35

6.20 รายไดจากดอกเบ้ียแชร และการใหกูยืมเงินแกเอกชนเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน สศส. 3   ตอนท่ี 4 A36

6.21 รวมรายไดท่ีเปนตัวเงินท้ังหมดในเดือนท่ีแลวของครัวเรือน สศส. 3   ตอนท่ี 1 - 4 A37

6.22 รวมรายไดท่ีเปนตัวเงินท้ังหมดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน สศส. 3   ตอนท่ี 1 - 4 A38

(ข) รายไดท่ีไมเปนตัวเงิน (เฉลี่ยตอเดือน)

6.23 รายไดจากคาประเมินคาเชาบานท่ีอยูโดยไมเสียคาเชา (รวมคาประเมินคาเชาบานของตนเอง)

          ของครัวเรือน สศส. 2   ตอนท่ี 3 A39

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

6.25 รายไดจากการประเมินมูลคาอาหารและเครื่องดื่มท่ีไดรับมาโดยไมตองซื้อของครัวเรือน สศส. 2   ตอนท่ี 4 A41

(ค) รายรับอื่นๆ
6.26 รายรับจากเงินทุนการศึกษาในเดือนท่ีแลวของครัวเรือน สศส. 3   ตอนท่ี 4 A42

6.27 รายรับจากเงินทุนการศึกษาเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน สศส. 3   ตอนท่ี 4 A43

6.28 รายรับจากมรดก พินัยกรรม ของขวัญ เงินซอง ในเดือนท่ีแลวของครัวเรือน สศส. 3   ตอนท่ี 4 A44

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

6.30 รายรับจากการประกันสุขภาพ ประกันภัย ประกันชีวิต/ประกันสังคมในเดือนท่ีแลวของครัวเรือน สศส. 3   ตอนท่ี 4 A46

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

6.32 รายรับอ่ืนๆ เชน เงินถูกสลาก เงินรางวัล คานายหนาและเงินไดจากการพนัน ฯลฯ ในเดือนท่ีแลว
          ของครัวเรือน สศส. 3   ตอนท่ี 4 A48

6.33 รายรับอ่ืนๆ เชน เงินถูกสลาก เงินรางวัล คานายหนาและเงินไดจากการพนัน ฯลฯ เฉลี่ยตอเดือน
          ของครัวเรือน สศส. 3   ตอนท่ี 4 A49

6.34 รวมรายรับอ่ืนๆ ในเดือนท่ีแลวของครัวเรือน สศส. 3   ตอนท่ี 4 A50

6.35 รวมรายรับอ่ืนๆ เฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน สศส. 3   ตอนท่ี 4 A51

7. คา Weight (ครัวเรือน) A52

8. สรุปขอมูลอื่นๆ ของครัวเรือน (การชําระหน้ีตอเดือนของครัวเรือน , รายละเอียดของครัวเรือนตาม Data Dictionary) A53, C01 - C23

รายการ
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- แกไข แบบ สศส.2 (พิเศษ) หนา 4 -

ตอนที่ 1    สมาชิกของครัวเรือน 

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

   2.  ช่ือ ํ ั ี่ ิ ั ื  (  ี ํ ั ั อและลาดบทของสมาชกในครวเรอน ใหเรยงลาดบตามรหสในข  3) HM01

   3.  ความสัมพันธกับหัวหนาครัวเรือน
         หั  ั ื     บุ ี่ ว  บิ  (    ผู ัยวหนาครวเรอน       =  1          ตรทสมรสแล         = 4           ดามารดา รวมพอตา                      อาศ                                    =  9 HM02

         ี   บุ  บุ     ปู ยา )  ลู  ุ ิ ั ืสาม / ภรรยา                =  2         ตรเขย ตรสะใภ     = 5               แมยาย      ตา  ยาย   = 7           กจางในธรกจของครวเรอน  

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

   4.   เพศ                         ชาย           =  1           หญิง        =  2 HM03

   5.   ุนั ึ ั ิ ั้ ุ   ( ็ ุตํ่ า 1 ป บั ึก  "  ีท่ี ุ า   ป บั ึก  "อาย บถงวนเกดครงสดทาย เดกอาย ากว นท 00"  กรณ อายมากกว 99 นท 99") HM04

   6.    พุ  อิ  ิ   อ่ืน ๆ ( ุศาสนา                       ทธ          =  1           สลาม        =  2         ครสต        = 3            ระบ…...) = 4 HM05

   7.    ท่ี คุ ั ิ ั ืภาษาสวนใหญ ใช ยกบสมาชกในครวเรอน HM06

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

    8.   ูพิ ื เปนผ การหรอไม 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.   ( ิ ี่มี ุ ปขึ้ )สถานภาพสมรส ถามเฉพาะสมาชกท อาย 15 นไป HM10

          ม า  ั ู     โสด =  1        สมรส =  2         าย =  3         หย  =  4         แยกกนอย =  5         เคยสมรสแตไมทราบสถานภาพ =  6             

   ถามเฉพาะสมาชิกท่ีมีอายุต่ํากวา 15 ป
   12.  มีพ  ั ูด ื  อและแมอาศยอย วยหรอไม HM11

           อยู    =   1 (ขามไปถามขอ15)     อยูกับพอคนเดียว  =  2      อยูกับแมคนเดียว  =  3      อยูกับญาติ  =  4       อยูกับคนอ่ืน (ระบุ...)  =  5
   13.   จํ ท่ี   ูกั อ / ือ านวนป ไมไดอย บพ และ หร แม HM12

   14.   ุท่ี   ูกั อ / ือ สาเหต ไมไดอย บพ และ หร แม HM13

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

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

   ถามสมาชิกทุกคน
   15.   ี้กํ ั ี ั ื ู ื ขณะน าลงเรยนหนงสออยหรอไม 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)
                 -  ค  ี ค ี ึ /ค ํ ุ ึ .าเลาเรยน/ าธรรมเนยมการศกษา าบารงการศกษา………………………………………….………………………………… HM18

                 -  ค ื่  (ทุ ี่กํ )าเครองแบบ กประเภทท าหนด  …………………………………………………………..…………………………………..….. HM19

                 -  ค ุ ั ือ อุ  ี ื่น ๆ .าสมดหนงส / ปกรณการเรยนอ ……………………………………………………….……………………………………… HM20

                 -  ค ิ ีาเดนทางไปเรยน………..…………………………………………………………….…………………………………….………. HM21

รหัส
  รายการ

(ถาช้ันสูงสุดท่ีเรียนจบเปนอาชีวะและปริญญา

 ใหระบุสาขาดวย)
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   18.   (ปจจุบัน) มีสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลตอไปน้ีหรือไม

      -  สิทธิเบิกคารักษาพยาบาลจากหนวยงานราชการ/ รัฐวิสาหกิจ                                ไมมี = 0          มี = 1 HM22

      -  บัตรประกันสุขภาพ (30 บาทรักษาทุกโรคเดิม ซ่ึงไมตองจาย 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 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

   ถามเฉพาะสมาชิกท่ีมีอายุ 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 ให  "ปลอยวาง") HM38

   24.  อาชีพรองท่ีทานทํา (ในรอบ 12 เดือนท่ีแลว) HM39

 (ใหบันทึกทุกอาชีพรอง เรียงลําดับตามความสําคัญ ผูไมมีอาชีพรอง ให " - ") 

   25.  สถานภาพการทํางาน HM40

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

     บานเด่ียว……………………….……………………… = 1       หรือประเมินคาเชาบาน  (ถาเจาของอยูเองหรือไมเสียคาเชา)
     หองแถว/ตึกแถว/อาคารพาณิชย......……….…...............= 2

     ทาวนเฮาส/บานแฝด…….....………..………………… = 3 6.  ใชที่อยูอาศัยนี้บางสวนทําธุรกิจหรือไม               HH06

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

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

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

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

2.  ลักษณะที่อยูอาศัย              HH02      หองท่ีใชนอน               HH08

     ตึก ……………………...………………………………= 1

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

     คร่ึงตึกคร่ึงไม……………..………….…………..………= 3      (รวม ไฟฟาท่ีตอจากแบตเตอร่ีและเคร่ืองกําเนิดไฟฟาอื่น ๆ)

     ใชวัสดุไมถาวรในทองถ่ิน เชน ไมไผ ใบจาก……..……= 4       ไมมี      =   0        มี     =   1

     ใชวัสดุท่ีใชแลว/วัสดุเหลือใช เชน หีบ ลัง………..…… = 5

     อื่น ๆ  (ระบุ)…………..………………………………..= 6 9.  เชื้อเพลิงที่ใชในการปรุงอาหาร(สวนใหญ)             HH10
     ไมมีการหุงตม……………………...……………………………= 0

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

      เปนเจาของบานและท่ีดิน………………….……………= 1      ไม/ฟน…………………….…………………………………… = 2

      เปนเจาของบานแตเชาท่ีดิน………………...……………= 2         (ขามไป      นํ้ามันกาด…………………...……………………………………= 3

      เปนเจาของบานบนท่ีดินสาธารณะ……………..………= 3         ถามขอ 5)      แกส…………………..…………………………………………= 4

      เชาซ้ือ…………………….…….….……………………= 4      ไฟฟา…………………..…………………………………………= 5

      เชา……………….……………………………….…… = 5      อื่น ๆ (ระบุ)………………………...……………………………= 6

      อยูโดยไมเสียคาเชาเพราะ

            - เปนสวนหน่ึงของคาจาง/ ผูอื่นเสียคาเชาให………= 6 10. น้ําด่ืม                                                 HH11 

            -ใหอยูเปลา เชน บานญาติ  บานสวัสดิการ...........…= 7       นํ้าด่ืมบรรจุขวด/ตูนํ้าด่ืมหยอดเหรียญ……………...……………= 0

      อื่นๆ (ระบุ) .................................................. ……….… = 8       นํ้าประปาภายในบาน………….……….....……………………= 1

      นํ้าบอ/ บาดาลภายในบาน………………..………………………= 2

4.  ผูจายคาเชา/ ผูใหสวัสดิการ/ ใหอยูฟรี       HH04       นํ้าประปานอกบาน………………...……………………………= 3

      จายคาเชาเอง…………………..……………………… = 1       นํ้าบอ/ บาดาล นอกบาน...…………….…………………………= 4

      นายจาง………………………………………………..       นํ้าจากแมนํ้า/ลําธาร/คลอง/นํ้าตก………………..………………= 5

-  รัฐบาล/ รัฐวิสาหกิจ………...……………………= 2       นํ้าฝน………………….…………………………………………= 6

-  บริษัท หรือเอกชน………..………………………= 3       นํ้าประปาผานการบําบัด (ตม/กรอง)………….……….....………= 7

-  องคกรระหวางประเทศ……...……………………= 4       อื่น ๆ  (ระบุ)……………..………………………………………= 8

      บิดามารดา………………..……………………………= 5

      ญาติ……….……………………………………………= 6 11. น้ําใช                                
      อื่น ๆ เชน อาศัยผูอื่น เพ่ือน  (ระบุ)………….…….……= 7      (บันทึกประเภทนํ้าใชตามรหัสในขอ 10)                        HH12
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12. วิธีกําจัดขยะภายในครัวเรือน                               15.  ครัวเรือนเปนเจาของส่ิงของตาง ๆ ตอไปนี้หรือไม 

     (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

     อื่น ๆ (ระบุ)…………...………………………………. = 8        พัดลม………………………………………...       HH30

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

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

      ไมมีสวม……………………..…………………………= 0        เคร่ืองเลนวีดีโอ/ วีซีดี/ ดีวีดี/ บลูเรย...…………      HH33

      สวมแบบน่ังหอยเทา……………..…………………… = 1        เคร่ืองซักผา………………………………..…       HH34

      สวมแบบน่ังยอง………….…………………………… = 2        เคร่ืองปรับอากาศ………………………….…       HH35

      สวมแบบน่ังหอยเทา และสวมแบบน่ังยอง………….…= 3        เคร่ืองทํานํ้ารอน/ นํ้าอุน ในหองนํ้า…….….…       HH36

      สวมหลุม/ถัง/บอปลา/ถายลงแมนํ้าลําคลอง        เคร่ืองคอมพิวเตอร (ท้ังส้ิน)………….……….      HH37

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

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

14.  ครัวเรือนเปนเจาของยานพาหนะตอไปนี้หรือไม        โทรศัพทมือถือ………....................…………       HH40

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

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

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

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

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

       รถยนตสวนบุคคล…...…..……….…... ........      HH18 16. จํานวนสมาชิกที่เคยใชอินเทอรเน็ต(ในรอบ 12 เดือนท่ีแลว)

       รถบรรทุกเล็ก/ รถปกอัพ/รถตู.…..…... .…...      HH19        (โดยไมคํานึงวาจะใช ณ สถานท่ีใด)

       รถอีแตน/ รถอื่นๆ ประเภทเดียวกัน………....      HH20 (ถาไมมี  บันทึก " 0 ")       HH45

       เรือยนต…………..…………..…….….. …....      HH21

-9-



ซ้ือ / จาย
  ไมไดซ้ือ / จาย       

เบิกได
(จํานวนเงิน) (มูลคา)

(1) (2)

 ก.  คาใชจายอุปโภคบริโภคของครัวเรือน

1. คาใชจายเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย (ไมรวม คาตอเติมบาน)

1.1  คาเชาหรือคาประเมินคาเชาบานและท่ีดิน (เฉพาะที่ใชอยูอาศัย)  (ถาจายรายปใหเฉลี่ยตอเดือน) EG01

     -  คาเชาท่ีอยูอาศัย ........................................................................................................................... EG0101

     - คาเชาท่ีดินปลูกท่ีอยูอาศัย ............................................................................................................ EG0102

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

     -  คาไม และไมอัด   ........................................................................................................................ EG0201

     -  คาปูนซีเมนต   ............................................................................................................................. EG0202

     -  คาอิฐ  คอนกรีตบลอก   ............................................................................................................... EG0203

     -  คากระเบื้องซอมหลังคา   ............................................................................................................ EG0204

     -  คาสังกะสี   .................................................................................................................................. EG0205

     -  คากระเบื้องปูพ้ืน   ....................................................................................................................... EG0206

     -  คาตะปู   ...................................................................................................................................... EG0207

     -  คาสีทาบาน   ............................................................................................................................... EG0208

     -  คาแรงทาสีบาน   ......................................................................................................................... EG0209

     -  คาวัสดุกอสรางอ่ืน ๆ (ระบุ)  ........................................................................................................EG0210

     -  คาแรงอ่ืน ๆ (ระบุ)  ...................................................................................................................... EG0211

1.3  คาจางติดตั้ง/ ซอมแซมระบบทอนํ้าประปา  (รวม หองนํ้า) …………………………………………… EG03

     -  คาฝกบัวอาบนํ้า   ......................................................................................................................... EG0301

     -  คาแรงชางประปา   ...................................................................................................................... EG0302

     -  คาอุปกรณระบบทอนํ้าประปาอ่ืน ๆ (ระบุ)  ................................................................................ EG0303

     -  คาแรงติดต้ัง/ซอมแซมอ่ืน ๆ (ระบุ)  ............................................................................................ EG0304

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

     -  คาแรงชางไฟฟา   ........................................................................................................................ EG0401

     -  คาอุปกรณระบบไฟฟาอ่ืนๆ (ระบุ)  ............................................................................................. EG0402

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

     -  คอน   .......................................................................................................................................... EG0501

     -  คีม   ............................................................................................................................................. EG0502

     -  ไขควง   ....................................................................................................................................... EG0503

     -  อ่ืน ๆ  เชน เลื่อย  สวาน ฯลฯ (ระบุ)  ........................................................................................... EG0504

รายการคาใชจาย

-10-

เดือนที่แลว

ตอนที่ 3    คาใชจายสินคาและบริการ

รหัส   

รายการ

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

0 4REC 0 1 SUB



ซ้ือ / จาย
  ไมไดซ้ือ / จาย   

เบิกได
ซ้ือ / จาย

ไมไดซ้ือ / จาย       

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

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

2. คาใชจายเกี่ยวกับเคร่ืองแตงบาน เคร่ืองใชเบ็ดเตล็ด

และการดําเนินการในครัวเรือน

        (รวม ท่ีซ้ือกอน 12 เดือนท่ีแลว และยังผอนอยูในรอบ 12 เดือน)

        เครื่องเรือนและเฟอรนิเจอรตาง ๆ (เชน เตียง โตะ ตู ฯลฯ) EG06

          -  เตียง  ..............................................................................……………………………………EG0601

          -  เกาอ้ี  ............................................................................. ……………………………………EG0602

          -  โตะอาหาร......................................................................……………………………………EG0603

          -  ท่ีนอน ........................................................................... ……………………………………EG0604

          - เครื่องเรือน/เฟอรนิเจอรอ่ืน ๆ (ระบุ)  ............................. ……………………………………EG0605

       เตาแกส/ไฟฟา เตาอบไมโครเวฟ หมอหุงขาว/กะทะไฟฟา EG07

           - เตาแกส/ ไฟฟา…........………….....……………………....………………….. ……….....……… EG0701

           - เตาอบไมโครเวฟ ………………….....…………………....………………….. ……….....……… EG0702

           - หมอหุงขาวไฟฟา……………….....……………...........… ………………….. ……….....……… EG0703

           -  เตาถาน  ........................................................................……………………………………EG0704

           -  กระทะไฟฟา ................................................................ ……………………………………EG0705

        เครื่องบด/ เครื่องปน  กระติก/ กาตมน้ําไฟฟา EG08

           -  เครื่องบด/เครื่องปน  .....................................................……………………………………EG0801

           -  กระติก/กาตมน้ําไฟฟา ................................................. ……………………………………EG0802

        เครื่องซักผา เครื่องกรอง/ สูบน้ํา เครื่องทําน้ําอุน EG09

           - เครื่องซักผา ………………….....………………………..... ………………….. ……….....……… EG0901

           - เครื่องกรองน้ํา/ สูบน้ํา ...................................................………………….. ……….....……… EG0902

           - เครื่องทําน้ําอุน .............................................................. ………………….. ……….....……… EG0903

        เครื่องปรับอากาศ  ตูเย็น  พัดลม EG10

           - เครื่องปรับอากาศ .......................................................... ………………….. ……….....……… EG1001

           - ตูเย็น ..............................................................................………………….. ……….....……… EG1002

           - พัดลม ............................................................................………………….. ……….....……… EG1003

        เครื่องใชอ่ืน ๆ (เชน จักรเย็บผา เคร่ืองดูดฝุน ฯลฯ) EG11

          -  จักรเย็บผา ..................................................................... ……………………………………EG1101

          -  เครื่องดูดฝุน  ................................................................. ……………………………………EG1102

          - เตารีด  ............................................................................ ……………………………………EG1103

          -  เครื่องใชอ่ืน ๆ  (ระบุ)  ................................................... ……………………………………EG1104

        คาซอมแซม/บํารุงรักษาเครื่องใช……...........…..…................... …………………………………… EG12

รหัส   

รายการ

เฉล่ียตอเดือน (บันทึกในสํานักงาน)

2.1  เคร่ืองแตงบานและบริภัณฑอื่น ๆ

-11-

รายการคาใชจาย

12 เดือนที่แลว

0 4REC 0 1 SUB
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รายการคาใชจาย
รหัส   

รายการ

เดือนท่ีแลว

ซื้อ / จาย
  ไมไดซื้อ / จาย       

เบิกได
(จํานวนเงิน) (มูลคา)

(1) (2)

2.2  สิ่งทอสําหรับใชในบาน

        ื่  ี่  ตง (มุง ผ ูที่ น ผ ม ม มูล่ีผา ฯ)เครองนอนและผาทใชตกแ   าป นอ   หมอน  าห   าน  ฯล EG13

          -  มุง  ......................................................................................................................................... EG1301

          -  ผามาน/ มูลี่ผา   ...................................................................................................................... EG1302

          -  ผาปูที่นอน   ........................................................................................................................... EG1303

          -  ปลอกหมอน   ........................................................................................................................ EG1304

          -  หมอน   .................................................................................................................................. EG1305

          -  ผาหม   ................................................................................................................................... EG1306

          -  ผาคลุมเตียง   ......................................................................................................................... EG1307

          -  เครื่องนอน/ผาที่ใชตกแตงอื่น ๆ (ระบุ)  ................................................................................. EG1308

        ผ ํ ั  ัว/   (ผ ช็ ือ ผ องจาน ผ ู ะ ฯ)าสาหรบใชในคร โตะอาหาร าเ ดม   าร   าปโต ฯล EG14

          -  ผาเช็ดจานชาม ....................................................................................................................... EG1401

          -  ผารองจาน   ........................................................................................................................... EG1402

          -  ผาปูโตะ   ............................................................................................................................... EG1403

          -  ผาเช็ดมือ .  ............................................................................................................................. EG1404

          -  ผาสําหรับใชในครัว/โตะอาหารอื่น ๆ (ระบุ)  ........................................................................ EG1405

        ผ ื่น ๆ ที่  ั รื  (ผ ช็ ัว ็ ทา ื่อ ผ ั ถุ า ฯ)าอ ใชในครวเ อน าเ ดต   พรมเชดเ   เส   ากนแดด  งผ ฯล EG15

          -  ผาเช็ดตัว / ผาขนหนู   ............................................................................................................ EG1501

          -  พรมเช็ดเทา   ......................................................................................................................... EG1502

          -  เสื่อ   ...................................................................................................................................... EG1503

          -  ผากันแดด / ถุงผา   ................................................................................................................. EG1504

          -  ผาอื่น ๆ (ระบุ)  ...................................................................................................................... EG1505

2.3  เครื่องใชสอยเบ็ดเตล็ดในบาน
        ื่  ัว ทะ อ ถ ม มีด ช ส  ฯ)เครองใชในคร  (กะ   หม   วยชา     อน  อม ฯล EG16

          -  กระทะ   ................................................................................................................................. EG1601

          -  หมอ   ..................................................................................................................................... EG1602

          -  ถวยชาม /จาน  ....................................................................................................................... EG1603

          -  มีด   ....................................................................................................................................... EG1604

          -  ชอน สอม   ............................................................................................................................ EG1605

          -  เครื่องใชในครัวอื่น ๆ  (ระบุ)  ................................................................................................ EG1606

        ิ ้ํ  นํ้ ็น ถั   ื่ ว ขั ้ํา ื่น ๆกระตกนารอน/ าเย งและอาง เครองแก นน และอ EG17

          -  กระติกนํ้ารอน / นํ้าเย็น   ........................................................................................................ EG1701

          -  ถัง / อาง   ............................................................................................................................... EG1702

          -  เครื่องแกว   ............................................................................................................................ EG1703

          -  ขันนํ้า   ................................................................................................................................... EG1704

          -  อื่น ๆ (ระบุ)  ........................................................................................................................... EG1705

0 5REC 0 1 SUB



ซ้ือ / จาย
  ไมไดซ้ือ / จาย       

เบิกได
(จํานวนเงิน) (มูลคา)

(1) (2)

2.4  คาเช้ือเพลิง  แสงสวาง  และการใชนํ้า (เฉพาะท่ีใชในครัวเรือน)

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

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

        แกสใชอยางอ่ืน (ไมรวม ท่ีใชกับรถยนตสวนบุคคล)………................…………………………………EG20

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

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

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

             -  หลอดไฟ   .........................................................................................................................EG2301

             -  ถานไฟฉาย   ..................................................................................................................... EG2302

             -  ไฟฉาย   ............................................................................................................................ EG2303

             - ไมขีดไฟ   .......................................................................................................................... EG2304

             -  ไฟแช็ค  .............................................................................................................................EG2305

             -  วัสดุ / อุปกรณเกี่ยวกับแสงสวางอ่ืน ๆ (ระบุ)  ...................................................................EG2306

        นํ้าประปา นํ้าบอ/ นํ้าบาดาล EG24

           - นํ้าประปา ………………………………..............……………………….................………………EG2401

           - นํ้าบอ/ นํ้าบาดาล ……………….............….................……………………………………………EG2402

2.5  คาใชจายเก่ียวกับการทําความสะอาด

        ไมถูพ้ืน  ไมกวาด  แปรง  ฯลฯ EG25

          -  ไมถูพ้ืน   .............................................................................................................................. EG2501

          -  ไมกวาด   ............................................................................................................................. EG2502

          -  แปรงขัดหองนํ้า / แปรงอ่ืน ๆ (ระบุ)  ................................................................................... EG2503

        สบูซักผา  ผงซักฟอก   นํ้ายาปรับผานุมและอัดจีบผา  นํ้ายาขจัดคราบสกปรกของเส้ือผา EG26

           - สบูซักผา ……........……………….................………………………………………………………EG2601

           -  ผงซักฟอก …….......…….................………………………………………………………………EG2602

           -  นํ้ายาซักผา ………..........…………………….................…………………………………………EG2603

           -  นํ้ายาปรับผานุม …………….......……………….................………………………………………EG2604

           -  นํ้ายารีดผาเรียบ/ อัดจีบผา …………...........………………….................……………………… EG2605

           -  นํ้ายาขจัดคราบสกปรกของเส้ือผา …………….……………….................………………………EG2606

-13-

รายการคาใชจาย
รหัส   

รายการ

เดือนที่แลว

0 5REC 0 1 SUB



ซ้ือ / จาย
  ไมไดซ้ือ / จาย       

เบิกได
(จํานวนเงิน) (มูลคา)

 (1) (2)

2.5  คาใชจายเก่ียวกับการทําความสะอาด (ตอ)

        นํ้ายาทําความสะอาด/ ขัดเงา ยาดับกลิ่น ยาฆาเชื้อโรค/ แมลง/ วัชพืช คาขนขยะและอ่ืนๆ EG27

           - นํ้ายาถูพ้ืน ………………………………………………….................………………………………EG2701

           - นํ้ายาลางหองนํ้า ……………………………………….................…………………………………EG2702

           - นํ้ายาลางจาน ………………………………………….................…………………………………EG2703

           - กอนดับกลิ่น ………………………………………….................………………………………… EG2704

           - สารกําจัดแมลง/ ยาจุดกันยุง …………………………….................………………………………EG2705

           - คาบริการขนขยะ ………………………………………….................………………………………EG2706

          -  ฟองนํ้า / ฝอยขัดสแตนเลส   ................................................................................................ EG2707

          -  คาสาธารณูปโภคสวนกลาง (จายเหมารวม)  เชน คาไฟฟาทางเดิน ฯลฯ ..........……………...EG2708

           - คาใชจายอ่ืนๆ เกี่ยวกับการทําความสะอาด (ระบุ)  .........................……………………………EG2709

3. คาจางบุคคลท่ีใหบริการแกครัวเรือน (รวม คาอาหารและส่ิงของท่ีซ้ือให)

3.1 คนรับใชและคนงาน (ที่เปนสมาชิกในครัวเรือน)

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

3.2  คนรับใชและคนงาน (ที่ไมไดเปนสมาชิกของครัวเรือน)

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

4. คาใชจายเก่ียวกับผา  เส้ือผา  และเคร่ืองแตงกาย

4.1  เส้ือ  กระโปรง และกางเกงทุกประเภท (รวม ผาที่ซื้อมาตัดเย็บเอง)

       (รวม เครื่องแบบทํางาน  ชุดนักเรียน และชุดนอน)    (ไมรวม ชุดกีฬา (ขอ 4.2)   ผานุง โสรง ผาขาวมา ชุดชั้นใน (ขอ 4.3)) EG30

  - ชาย (อายุต้ังแต 13 ปข้ึนไป)

          เครื่องแบบ/ชุดทํางาน/ชุดสูท (เครื่องแบบขาราชการ/ชุดสากล/เครื่องแบบนักเรียน/นักศึกษา ฯลฯ)

                  - เครื่องแบบขาราชการ ....................................................................................................EG3001

                  - เครื่องแบบทํางาน.......................................…………….................................................. EG3002

                  - ชุดทํางาน .......……………............................................................................................. EG3003

                  - ชุดสูท  .......................................................................................................................... EG3004

                  - เครื่องแบบนักศึกษา ....................……………....................... EG3005

                  - เครื่องแบบนักเรียน  ..........……………................................. EG3006

                  -เครื่องแบบอ่ืน ๆ  เชน เครื่องแบบสมาคมผูสูงอายุ ฯลฯ (ระบุ)  .....……………...............EG3007

          เสื้อ ( เสื้อยืด/ เสื้อเช้ิต/ เสื้อแจ็กเก็ต ฯลฯ)

                  - เสื้อยืด ........................................................................................................................... EG3008

                  -  เสื้อเชิ้ต / เสื้อฮาวาย  .....................................................................................................EG3009

                  - เสื้อแจ็กเก็ต / เสื้อผารม / เสื้อกันหนาว  ........................................................................ EG3010

                  -  เสื้ออ่ืน ๆ  (ระบุ)  .......................................................................................................... EG3011

-14-

เดือนที่แลว

รายการคาใชจาย
รหัส  

รายการ

0 5REC 0 1 SUB

(รวม ชุดลูกเสือ  ชุดพละ
  ชุดนักศึกษาวิชาทหาร)

0 6REC 0 1 SUB



ซ้ือ / จาย
  ไมไดซ้ือ / จาย       

เบิกได
(จํานวนเงิน) (มูลคา)

 (1) (2)

  - ชาย (อายุต้ังแต 13 ปข้ึนไป) (ตอ)

           กางเกง

                     - กางเกง (ขาสั้น/ ขายาว)  ………..........………...……...…………….................................. EG3012

                     - กางเกงแพร  ………..........………...……...……………................................................... EG3013

          ชุดนอน .....................................................................................................................................EG3014

           ผาตัดเสื้อ /กางเกง 

                     - ผาตัดเสื้อ ..................................................................................................................... EG3015

                     - ผาตัดกางเกง ................................................................................................................ EG3016

  - หญิง (อายุต้ังแต 13 ปข้ึนไป)

           เครื่องแบบ/ชุดทํางาน/ชุดสูท (เครื่องแบบขาราชการ/ชุดสากล/เครื่องแบบนักเรียน/นักศึกษา ฯลฯ)

                     - เครื่องแบบขาราชการ .................................................................................................. EG3017

                     - เครื่องแบบทํางาน ........................................................................................................ EG3018

                     - ชุดทํางาน ........……...........................................……….................................................EG3019

                     -  ชุดสูท  ........................................................................................................................ EG3020

                     -  เครื่องแบบนักศึกษา .........…………….............................. EG3021

                     - เครื่องแบบนักเรียน ...............……………........................ EG3022

                     - เครื่องแบบอ่ืน ๆ  เชน เครื่องแบบสมาคมแมบาน ฯลฯ .............…………….................EG3023

           เสื้อ ( เสื้อยืด/ เสื้อเช้ิต/ เสื้อแจ็กเก็ต ฯลฯ)

                     - เสื้อยืด  ......................................................................................................................... EG3024

                     - เสื้อเชิ้ต / เสื้อฮาวาย .........……………...........................................................................EG3025

                     - เสื้อแจ็กเก็ต / เสื้อผารม / เสื้อกันหนาว  ....................................................................... EG3026

                     - เสื้ออ่ืน ๆ เชน เสื้อตัวเดียว ฯลฯ........................…………….......................................... EG3027

           กระโปรง /  กางเกง / ชุดคลุม  / ชุดคลุมทอง / ชุดแสค / ชุดอ่ืน ๆ

                     - กระโปรง  .................................................................................................................... EG3028

                     - กางเกง (ขาสั้น/ ขายาว)  ................................................................................................ EG3029

                     - ชุดคลุม / ชุดคลุมทอง  ................................................................................................. EG3030

                     - ชุดอ่ืน ๆ เชน ชุดแสค ชุดราตรี ฯลฯ ........…………….................................................. EG3031

           ชุดนอน  ...................................................................................................................................EG3032

           ผาตัดเสื้อ / กระโปรง / กางเกง

                     - ผาตัดเสื้อ ..................................................................................................................... EG3033

                     - ผาตัดกระโปรง / ตัดชุด ..........……………....................................................................EG3034

                     - ผาตัดกางเกง  ............................................................................................................... EG3035
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รายการคาใชจาย
รหัส  

รายการ

เดือนที่แลว

(รวม ชุดเนตรนารี  ชุดพละ
  ชุดนักศึกษาวิชาทหาร)

0 6REC 0 1 SUB



ซ้ือ / จาย
  ไมไดซ้ือ / จาย       

เบิกได
(จํานวนเงิน) (มูลคา)

 (1) (2)

  - เด็ก (อายุตํ่ากวาหรือเทากับ 12 ป)

           ชุดเด็กออน (อายุตํ่ากวา 1 ป) ..................................................................................................... EG3036

           ผาออม  .................................................................................................................................... EG3037

           เครื่องแบบนักเรียน .........................……………........................................................................EG3038

           เสื้อ ( เสื้อยืด/ เสื้อเช้ิต/ เสื้อแจ็กเก็ต)

                    - เสื้อยืด  .......................................................................................................................... EG3039

                     - เสื้อเชิ้ต  ....................................................................................................................... EG3040

                     - เสื้อแจ็กเก็ต / เสื้อผารม / เสื้อกันหนาว  ....................................................................... EG3041

                     - เสื้ออ่ืน ๆ (ระบุ)  ...........................................................................................................EG3042

           กระโปรง /  กางเกง

                     - กระโปรง  / ชุด .................……………..........................................................................EG3043

                     - กางเกง (ขาสั้น/ขายาว) .................................................................................................. EG3044

           ชุดนอน.....................................................................................................................................EG3045

           ผาตัดเสื้อ/ กางเกง/ กระโปรง

                     - ผาตัดเสื้อ  .................................................................................................................... EG3046

                     - ผาตัดกางเกง  ............................................................................................................... EG3047

                     - ผาตัดกระโปรง / ชุด ..............................…………….....................................................EG3048

4.2  ชุดกีฬาโดยเฉพาะ (เชน ชุดวายนํ้า  ชุดยิมนาสติก  ชุดสเก็ตนํ้าแข็ง  ชุดแขงรถ ฯลฯ) EG31

        - ชุดวายนํ้า

                    - ชาย (อายุต้ังแต 13 ปขึ้นไป)...........……………................................................................ EG3101

                    - หญิง (อายุต้ังแต 13 ปขึ้นไป).................…………….........................................................EG3102

                    - เด็ก (อายุตํ่ากวาหรือเทากับ 12 ป) ............……………...................................................... EG3103

        - ชุดกีฬาอ่ืน ๆ (ระบุ)  ................................................................................................................. EG3104

4.3  ผานุง  โสรง  ผาขาวมา ชุดช้ันใน (รวม ถุงนอง  ถุงเทา  ถุงมือ ฯลฯ) EG32

 ชาย  (อายุต้ังแต 13 ปข้ึนไป) (โสรง  ผาขาวมา   เส้ือกลาม กางเกงช้ันใน  ถุงมือ  ถุงเทา )

           - โสรง / ผาขาวมา ....................................................................................................................EG3201

           - เสื้อกลาม  .............................................................................................................................. EG3202

           - กางเกงช้ันใน ......................................................................................................................... EG3203

           - ถุงมือ  .................................................................................................................................... EG3204

           - ถุงเทา  ....................................................................................................................................EG3205

           - อ่ืนๆ (ระบุ) .............................................................................................................................EG3206
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รายการคาใชจาย
รหัส  

รายการ

เดือนที่แลว

0 6REC 0 1 SUB



ซ้ือ / จาย
  ไมไดซ้ือ / จาย       

เบิกได
(จํานวนเงิน) (มูลคา)

 (1) (2)

4.3  ผานุง  โสรง  ผาขาวมา ชุดช้ันใน (รวม ถุงนอง  ถุงเทา  ถุงมือ ฯลฯ) (ตอ)

 หญิง (อายุตั้งแต 13 ปข้ึนไป) (เส้ือยกทรง  กางเกงชั้นใน  ผาถุง  ถุงนอง  ถุงมือ  ถุงเทา )

           - เส้ือยกทรง / เส้ือทับใน ........................................................................................................... EG3207

           - กระโปรงชั้นใน  ..................................................................................................................... EG3208

           - กางเกงชั้นใน  ......................................................................................................................... EG3209

           - ผาถุง ....................................................................................................................................... EG3210

           - ถุงมือ  ..................................................................................................................................... EG3211

           - ถุงนอง  ................................................................................................................................... EG3212

           - ถุงเทา  .....................................................................................................................................EG3213

           - อ่ืนๆ (ระบุ) ..............................................................................................................................EG3214

 เด็ก (อายุต่ํากวาหรือเทากับ 12 ป) (กางเกงชั้นใน ถุงเทานักเรียน)

           - กางเกงชั้นใน  ......................................................................................................................... EG3215

           - ถุงเทานักเรียน  ....................................................................................................................... EG3216

           - อ่ืนๆ (ระบุ) ..............................................................................................................................EG3217

4.4  เคร่ืองแตงกายอื่น ๆ (เชน เข็มขัด  เนคไท  หมวก ฯลฯ) EG33

           - เข็มขัด .....................................................................................................................................EG3301

           - เนคไท..................................................................................................................................... EG3302

           - เครื่องแตงกายอ่ืน ๆ (ระบุ)  ..................................................................................................... EG3303

4.5  คาจางตัดเย็บ  ซอมแซม  ดัดแปลงเสื้อผา (รวม คาซ้ืออุปกรณตัดเย็บเส้ือผา) EG34

        ชาย

                  - คาจางตัดเส้ือ.....................................................................................................................EG3401

                  - คาจางตัดกางเกง............................................................................................................... EG3402

        หญิง

                  - คาจางตัดเส้ือ.....................................................................................................................EG3403

                  - คาจางตัดกางเกง / กระโปรง / ชุด.....................................................................................EG3404

        คาอุปกรณตัดเย็บเส้ือผา (กรรไกร  เข็ม  ดาย  กระดุม  ซิป ฯลฯ) .....................................................EG3405

        คาซอมแซม / ตัดแปลงเส้ือผาอ่ืนๆ (ระบุ)..................................................................................... EG3406

4.6  คาเชาเสื้อผา  คาซักรีด/ ซักแหง EG35

        - คาจางซักรีด / ซักแหง.................................................................................................................EG3501

        - คาเชาเส้ือผา................................................................................................................................ EG3502
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รายการคาใชจาย
รหัส  

รายการ

เดือนที่แลว

0 6REC 0 1 SUB



ซ้ือ / จาย
  ไมไดซ้ือ / จาย       

เบิกได
(จํานวนเงิน) (มูลคา)

 (1) (2)

5. คาใชจายเกี่ยวกับรองเทา

5.1  รองเทาทุกประเภท (ทั้งหนังและผาใบ) รองเทาแตะ EG36

 ชาย (อายุตั้งแต 13 ปข้ึนไป) (รองเทาหุมสน  รองเทาแตะ และรองเทาอ่ืน ๆ ท่ีไมใชรองเทากีฬา)

        - รองเทาหุมสน
                        - ผาใบ .......................................................................................................................... EG3601

                        - หนัง ........................................................................................................................... EG3602

        - รองเทาแตะ
                        - ยาง / ฟองน้ํา .............................................................................................................. EG3603

                        - หนัง ........................................................................................................................... EG3604

        - รองเทาอ่ืน ๆ ท่ีไมใชรองเทากีฬา เชน รองเทาบูทใสกันน้ํา (ระบุ)  ............................................EG3605

 หญิง (อายุตั้งแต 13 ปข้ึนไป) (รองเทาหุมสน  รองเทาแตะ และรองเทาอ่ืน ๆ ท่ีไมใชรองเทากีฬา)

        - รองเทาหุมสน
                        - ผาใบ .......................................................................................................................... EG3606

                        - หนัง ........................................................................................................................... EG3607

        - รองเทาแตะ
                        - ยาง / ฟองน้ํา .............................................................................................................. EG3608

                        - หนัง ........................................................................................................................... EG3609

        - รองเทาอ่ืน ๆ ท่ีไมใชรองเทากีฬา เชน รองเทาบูทใสกันน้ํา (ระบุ)  ............................................EG3610

 เด็ก (อายุต่ํากวาหรือเทากับ 12 ป) (รองเทาหุมสน  รองเทาแตะ และรองเทาอ่ืน ๆ ท่ีไมใชรองเทากีฬา)

        - รองเทาหุมสน
                        - ผาใบ .............................................................................. EG3611

                        - หนัง .............................................................................. EG3612

        - รองเทาแตะ
                        - ยาง / ฟองน้ํา .............................................................................................................. EG3613

                        - หนัง ........................................................................................................................... EG3614

        - รองเทาอ่ืน ๆ ท่ีไมใชรองเทากีฬา เชน รองเทาบูทใสกันน้ํา (ระบุ)  ............................................EG3615

5.2  รองเทากีฬา (เชน รองเทาฟุตบอล / สกี / สเก็ตน้ําแข็ง รองเทาผาใบ ฯลฯ)    ผาพันขา / แขง EG37

ชาย  (อายุตั้งแต 13 ปข้ึนไป)
        - รองเทากีฬาโดยเฉพาะ (เชน รองเทาฟุตบอล / สกี / สเก็ตนํ้าแข็ง /โรลเลอรสเก็ต ฯลฯ)........................ EG3701

        - รองเทาผาใบ (ใชเลนกีฬาทั่วไป)..................................................................................................EG3702

หญิง (อายุตั้งแต 13 ปข้ึนไป)

        - รองเทากีฬาโดยเฉพาะ (เชน รองเทาฟุตบอล / สกี / สเก็ตนํ้าแข็ง /โรลเลอรสเก็ต ฯลฯ)........................ EG3703

        - รองเทาผาใบ (ใชเลนกีฬาทั่วไป)..................................................................................................EG3704

เด็ก (อายุต่ํากวาหรือเทากับ 12 ป)

        - รองเทากีฬาโดยเฉพาะ (เชน รองเทาฟุตบอล / สกี / สเก็ตนํ้าแข็ง /โรลเลอรสเก็ต ฯลฯ)........................ EG3705

        - รองเทาผาใบ (ใชเลนกีฬาทั่วไป)..................................................................................................EG3706

ผาพันขา / แขง  ....................................................................................................................................EG3707
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รายการคาใชจาย
รหัส  

รายการ

เดือนที่แลว

(เชน รองเทาเด็กนักเรียน
  รองเทาของเด็กท่ัวไป)

0 6REC 0 1 SUB



ซ้ือ / จาย
  ไมไดซ้ือ / จาย       

เบิกได
(จํานวนเงิน) (มูลคา)

 (1) (2)

5.3  คาซอม  คาเชาและคาบริการทําความสะอาดรองเทา EG38

      - คาซอมรองเทาชาย …..……...…................................................................…..…..……...…....... EG3801

      - คาซอมรองเทาหญิง …..……...…................................................................…..…..……...…......EG3802

      - คาซอมรองเทาเด็ก …..…...............…...….................................................…..…..……...…........ EG3803

      - คาวัสดุทําความสะอาดรองเทา (ยาขัดรองเทา)   คาเชา/ คาบริการ

            -  ยาขัดรองเทา / แปรง .........................................................................................................EG3804

            -  สเปรยระงับกลิ่นเทา  ........................................................................................................ EG3805

            -  คาเชา และคาบริการอ่ืนๆ  (ระบุ)  ..................................................................................... EG3806

6. คาใชจายสวนบุคคล

6.1  ของใชสวนบุคคล

        สบู  แปรง/ ยาสีฟน  แชมพู ครีมนวดผม  นํ้ามันและยาบํารุงผม  แปงโรยตัว ฯลฯ EG39

           - สบู …..……...…................................................................…..…..……...…........................... EG3901

           - แปรงสีฟน …..……...…................................................................…..…..……...…............... EG3902

           - ยาสีฟน …..……...…................................................................…..…..……...….................... EG3903

           - แชมพู …..……...…................................................................................…..…..……...…...... EG3904

           - ครีมนวดผม …..……...…................................................................…..…..……...…............. EG3905

           - นํ้ามันและยาบํารุงผม …..……...…................................................................…..…..……...…EG3906

           - แปงทาผิว/ โรยตัว …..……...…................................................................…..…..……...…... EG3907

           - นํ้ายาระงับกลิ่นกาย …..……...…................................................................…..…..……...…. EG3908

           - ผลิตภัณฑอ่ืนๆ (ไมรวม เครื่องสําอาง) …..……..................….................................................…EG3909

        หวี/ แปรงแปรงผม  มีดโกน/ เคร่ืองโกนหนวด  กรรไกร  ตะไบเล็บ  เคร่ืองเปาผม ฯลฯ EG40

          -  หวี / แปรงแปรงผม  ........................................................................................................... EG4001

          -  มีดโกน / ใบมีดโกน / เครื่องโกนหนวด  ............................................................................ EG4002

          -  กรรไกร / ตะไบเล็บ ........................................................................................................... EG4003

          -  เครื่องเปาผม / เครื่องหนีบผม  ............................................................................................ EG4004

          -  อ่ืนๆ เชน โรลมวนผม (ระบุ)  ............................................................................................. EG4005

        เคร่ืองสําอาง (เชน น้ําหอม  ลิปสติก  แปงผัดหนา ฯลฯ) EG41

           - นํ้าหอม …..……...….....................................................................…..…..……...…............... EG4101

           - ลิปสติก ………...…..…......…...…................................................................…..…..……...… EG4102

           - ผลิตภัณฑปองกันและบํารุงผิว  (เชน  ครีมกันแดด  ไนทครีม) …..……..................….............. EG4103

           - แปงผัดหนา …..……...…................................................................................................….. EG4104

           - เครื่องสําอางอ่ืนๆ (รวม กระดาษซับหนา)  ............................................................................. EG4105
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รายการคาใชจาย
รหัส  

รายการ

เดือนที่แลว

0 6REC 0 1 SUB



ซ้ือ / จาย
  ไมไดซ้ือ / จาย       

เบิกได
(จํานวนเงิน) (มูลคา)

 (1) (2)

6.1  ของใชสวนบุคคล (ตอ)

        นาฬิกาขอมือ  กระเปาถือ/ เดินทาง  แวนกันแดด  รม  พัด ฯลฯ EG42

           - นาฬิกาขอมือ …..……...…...….................................................…..…..……...…................... EG4201

           - กระเปาสตางค …..……..…....…............................................................…..…..……...…...... EG4202

           -  กระเปาถือ  ........................................................................................................................ EG4203

           -  กระเปาเดินทาง ..................................................................................................................EG4204

           -  แวนกันแดด .......................................................................................................................EG4205

           - รม .......................................................................................................................................EG4206

           - ผาเช็ดหนา .......................................................................................................................... EG4207

           - เครื่องประดับ (เชน แหวน ตางหู กําไล เข็มกลัด ฯลฯ) ...............................................................EG4208

           - อ่ืนๆ  (ระบุ)  .........................................................…..…..…….......................…..…............. EG4209

        ของใชสวนบุคคลอื่น ๆ (เชน กระดาษชําระ  กระดาษเช็ดมือ  ผาอนามัย ฯลฯ) EG43

           - กระดาษชําระ/ กระดาษเช็ดมือ ...............................................…..…..……...….................... EG4301

           - ผาอนามัย / แผนอนามัย / แพมเพิส…..……...…..…..................................................…..….. EG4302

           - ของใชสิ้นเปลืองสวนบุคคลอ่ืนๆ (เชน ไมแคะหู  ไมจ้ิมฟน ฯลฯ) (ระบุ) ................................. EG4303

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

6.2  คาบริการสวนบุคคล

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

          ชาย 
                    -  ตัดผม  .......................................................................................................................EG4501

                    -  เสริมสวยอ่ืน ๆ (ระบุ)  .............................................................................................. EG4502

        หญิง 
                    -  ตัดผม ........................................................................................................................EG4503

                    -  สระ / เซท   ............................................................................................................... EG4504

                    -  ดัดผม  .......................................................................................................................EG4505

                    -  ยืดผม  ....................................................................................................................... EG4506

                    -  ยอม / โกรกผม  ........................................................................................................ EG4507

                    - ทําเล็บ  .......................................................................................................................EG4508

                    -  เสริมสวยอ่ืน ๆ (ระบุ)  .............................................................................................. EG4509

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

           - จัดฟน (เพื่อความงาม)  .........................................................................................................EG4601

           - นวด (เพื่อผอนคลาย)

                          - สปา / นวดนํ้ามัน ................................................................................................. EG4602

                          - แผนโบราณ ......................................................................................................... EG4603

           - บริการสวนบุคคลอ่ืน ๆ (เชน การเสริมสวยโดยการผาตัด  การฝงเข็มเพื่อลดความอวน ฯลฯ)......... EG4604
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รายการคาใชจาย
รหัส  

รายการ

เดือนที่แลว

0 6REC 0 1 SUB



ซื้อ / จาย
  ไมไดซื้อ / จาย       

เบิกได
(จํานวนเงิน) (มูลคา)

 (1) (2)

7. คาเวชภัณฑและคาตรวจรักษาพยาบาล

7.1  คาซื้อยาและเวชภัณฑตาง ๆ (ท่ีซ้ือมารักษาเอง)

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

           - ยาแกไอ ………..........………………………...……...………………..........………. EG4701

           - ยาแกปวด แกไข ………..………………........………...……...………………......... EG4702

           - ยาแกหวัด/ แพอากาศ ………..........………...……...………………..........……….. EG4703

           - ยาปฏิชีวนะ (ยาแก ฝ หนอง อักเสบ ติดเช้ือ) ………....………......………...……...……EG4704

           - ยาฆาเช้ือราที่ผิวหนัง ผื่นคัน ………..........………...……...………………..........…EG4705

           - ยาใสแผล / ยาทา ………..........………………...……………...………………........ EG4706

           - ยาลดกรดในกระเพาะ ………………..........………...……...………………..........…EG4707

           - ยาขับลม (เชน  ยาธาตุ ฯลฯ) ………………..........………...……...………………..... EG4708

          - ยาแกทองเสีย………..........………...............……...………………..........………...…EG4709

           - ยาหมอง/ ยาแกพิษสัตวกัดตอย ………..........………...……...………………........ EG4710

           - ยาบรรเทาปวดกลามเน้ือ/ ยาแกปวดเมื่อย………..........………...……...………… EG4711

           - ยาแกปวดลดการอักเสบ………..........………...……...........………...………………EG4712

           - ยาตานไวรัส………..........…........………...……........………...…………...……...…EG4713

           - ยาระบาย………..........………...…........………...……........………...………...……EG4714

           - ยาถายพยาธิ………..........………...........………...……........………...…………...…EG4715

           - ยาดม ………..………................………...……........………...……………...……... EG4716

           - ยาแผนปจจุบันอื่นๆ  (ระบุ)  .................................…….........…...……...…………EG4717

        ยาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณทุกชนิด EG48

           - ยาหอม ………………...................………...……...………………..........………...…EG4801

           - ยาสมุนไพร/ ยาแผนโบราณอื่นๆ (ระบุ)………………..........………...……...……EG4802

        ยาคุมกําเนิดและถุงยางอนามัย EG49

           - ยาคุมกําเนิด ……………………….........……………………………...………………EG4901

           - ถุงยางอนามัย …...……….........…………………………………………...………… EG4902

        ไวตามิน ยาบํารุงประเภทตาง ๆ  อาหารเสริม…………...........………………………… EG50

         เวชภัณฑ/ อุปกรณปฐมพยาบาล (ผาพันแผล  พลาสเตอร  กระเปานํ้ารอน ฯลฯ) EG51

           - พลาสเตอร ……………………….........……………………...…………………....... EG5101

           - ผาพันแผล  กระเปานํ้ารอน และเวชภัณฑ/ อุปกรณปฐมพยาบาลอื่นๆ ………... EG5102
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เดือนที่แลว

รายการคาใชจาย
รหัส  

รายการ

0 7REC 0 1 SUB



ซื้อ / จาย
  ไมไดซื้อ / จาย       

เบิกได
(จํานวนเงิน) (มูลคา)

 (1) (2)

7.2  คารักษาพยาบาล (คนไขนอก) ทันตกรรม  ตรวจสุขภาพ และตรวจสายตาประกอบแวน

        คารักษาท่ีสถานีอนามัยและโรงพยาบาลของรัฐ EG52

            - คาตรวจ/ คาบริการทางการแพทย .………….....……….....……...……………...…EG5201

            - คายา ………….....….....……………………………………...…………………........ EG5202

            - คาเอกซเรย …………….....….....…………………………………...…………………EG5203

            - คาเจาะเลือด ………….....….....……………………………………...……………… EG5204

            - อื่น ๆ  (ระบุ)……..….....………………………………...…………………........…...EG5205

        คารักษาท่ีคลินิกแพทยและโรงพยาบาลเอกชน EG53

  คลินิกแพทย

            - คาตรวจ/ คาบริการทางการแพทย .….....………….....…………...……………...…EG5301

            - คายา …………………….....….....…………………………...…………………........ EG5302

            - คาเอกซเรย ………….....….....……………………………………...…………………EG5303

            - คาเจาะเลือด ………….....….....……………………………………...……………… EG5304

            - อื่น ๆ  (ระบุ)…….….....………………………………...…………………........…....EG5305

  โรงพยาบาลเอกชน

            - คาตรวจ/ คาบริการทางการแพทย .………….....………………...……………...… EG5306

            - คายา ………………………………………………………...…………………........…EG5307

            - คาเอกซเรย ………………………………………………………...…………………. EG5308

            - คาเจาะเลือด ………………………………………………………...…………………EG5309

            - อื่น ๆ  (ระบุ)…….…..........….....………………………………...…………………..EG5310

        คารักษาแบบพื้นบาน/ สมุนไพร หรือแพทยแผนโบราณและการรักษาดวยการนวด....… EG54

        คาตรวจรักษาฟนท่ีคลินิกทันตกรรม (ไมรวม การจัดฟนท่ีเปนบริการสวนบุคคล) EG55

            - ถอนฟน ............................................................................................................ EG5501

            - ครอบฟน / รักษารากฟน .................................................................................. EG5502

            - คาขูดหินปูน ………………………………………………………...…………………EG5503

            - อื่น ๆ (ไมรวม การจัดฟนในขอ 6.1)  (ระบุ)  ...........................................................EG5504

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

        คาตรวจสุขภาพประจําป/ ตามท่ีแพทยนัด ตรวจครรภ  และบริการอ่ืน ๆ ...………….. EG57
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รายการคาใชจาย
รหัส   

รายการ

เดือนที่แลว

0 7REC 0 1 SUB



ซ้ือ / จาย
  ไมไดซ้ือ / จาย

   เบิกได
ซ้ือ / จาย

ไมไดซ้ือ / จาย       

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

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

7.3  คารักษาพยาบาล (คนไขใน)

        คารักษาในสถานีอนามัยและโรงพยาบาลของรัฐ EG58

            - คาตรวจ/ คาบริการทางการแพทย ................................... ……………...………....…………EG5801

            - คายา ................................................................................……………...………....…………EG5802

            - คาเอกซเรย ...................................................................... ……………...………....…………EG5803

            - คาเจาะเลือด .................................................................... ……………...………....…………EG5804

           - คาหองพักคนไข (รวม คาบริการพยาบาลและคาอาหาร)..........……………...………....…………EG5805

            - อ่ืน ๆ  (ระบุ)…….…...…...…………………....................………………...………....…………EG5806

        คารักษาในคลินิกแพทยและโรงพยาบาลเอกชน EG59

            - คาตรวจ/ คาบริการทางการแพทย ................................... ……………...………....…………EG5901

            - คายา  ...............................................................................……………...………....…………EG5902

            - คาเอกซเรย  ..................................................................... ……………...………....…………EG5903

            - คาเจาะเลือด  ................................................................... ……………...………....…………EG5904

           - คาหองพักคนไข (รวม คาบริการพยาบาลและคาอาหาร)..........……………...………....…………EG5905

            - อ่ืน ๆ  (ระบุ)…….…...………...………............………….... ……………...………....…………EG5906

        คาใชจายอื่น ๆ (เชน คาจางพยาบาลพิเศษ คาเดินทาง

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

8. คาใชจายเก่ียวกับการเดินทางและการส่ือสาร

8.1  คาซื้อยานพาหนะ

        (รวม ท่ีซ้ือกอน 12 เดือนท่ีแลวและยังผอนอยูในรอบ 12 เดือน)

        รถยนตสวนบุคคล  รถตู  รถปคอัพ EG61

             - รถยนตสวนบุคคล …..…………........................………………………..……………...……EG6101

             - รถตู…..…………….........……………........................…… ……………..……………...……EG6102

             - รถปคอัพ  …..………………........……........................…………………..……………...……EG6103

        รถจักรยานยนต  รถจักรยาน  และยานพาหนะอื่น ๆ EG62

             - รถจักรยานยนต …..…………………........................…… ……………..……………...……EG6201

             - รถจักรยาน …..…………………........................………… ……………..……………...……EG6202

             - ยานพาหนะอ่ืน ๆ (ระบุ)…….…...…........................……………………..……………...……EG6203

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

เฉลี่ยตอเดือน (บันทึกในสํานักงาน)
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12 เดือนที่แลว
รหัส   

รายการ
รายการคาใชจาย

0 8REC 0 1 SUB

0 7REC 0 1 SUB



ซ้ือ / จาย
  ไมไดซ้ือ / จาย

   เบิกได
ซ้ือ / จาย

ไมไดซ้ือ / จาย       

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

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

8.2  คาใชจายเก่ียวกับยานพาหนะ

        ยางนอกและยางใน  แบตเตอร่ี EG64

        -  ยางรถยนต …..……................………………………………………………….……………………EG6401

        -  ยางนอก (จักรยานยนต จักรยาน สามลอ ฯลฯ) …………..…...………………….……………………EG6402

        -  ยางใน (จักรยานยนต จักรยาน สามลอ ฯลฯ) …..…...…………………………….……………………EG6403

        -  แบตเตอรี่รถยนต …..…………………………………………………………….……………………EG6404

        -  แบตเตอรี่ยานพาหนะอ่ืนๆ……………...........………..……………………….……………………EG6405

        นํ้ามันเคร่ือง/ นํ้ามันหลอลื่นทุกชนิด….....……....…...............…………...………………………… EG65

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

        คาเรียนขับรถ  ใบอนุญาตขับข่ีและทะเบียนรถ (รวมพาหนะอ่ืน) EG67

        -  คาเรียนขับรถ ใบอนุญาตขับข่ี  ..............................……….. ……………….……………………EG6701

        -  คาภาษีรถ (ตอทะเบียน / ตรวจสภาพรถ)

                       - รถยนต .....................................……….................. ……………….……………………EG6702

                       - รถจักรยานยนต ............................………..............……………….……………………EG6703

                       - ยานพาหนะอ่ืน (ระบุ)............................………......……………….……………………EG6704

        หมวกกันน็อค  ............................................................................. ……...………………………..… EG68

(1) (2)

        คาบริการลาง/ อัดฉีดรถ  ปะยางรถ EG69

        -  คาบริการลาง / อัดฉีดรถ ..…................................................................................................ EG6901

        -  ปะยางรถ (รถยนต / จักรยานยนต / รถปกอัพ)  ..……................................................................. EG6902

        -  บริการอ่ืน ๆ นอกจากปะยางรถ (รถยนต /จักรยานยนต/รถปกอัพ)............................................ EG6903

        คาใชจายในการบํารุงรักษาและอื่น ๆ (เชน คาฝาก/ จอดรถ  คาธรรมเนียมผานทาง ฯลฯ) EG70

       คาตรวจสอบและบํารุงรักษา (ตามระยะทางท่ีกําหนด / เขาศูนยบริการ)

                    - คาแรง / คาบริการ (เปล่ียนหัวเทียน / ถายน้ํามันเครื่อง / เปล่ียนไสกรอง ฯลฯ)

                                - รถจักรยานยนต ............................................................................................ EG7001

                                - รถยนต ..........................................................................................................EG7002

                                - ยานพาหนะอ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................EG7003

                    - คาอะไหล (หัวเทียน / น้ํามันเครื่อง / ไสกรอง ฯลฯ) .................................................... EG7004

       คาบริการท่ีจอดรถ ................................................................................................................... EG7005

       คาธรรมเนียมผานทางดวน (ทางดวนขั้นท่ี 1, 2   ทางพิเศษดอนเมือง - โทลเวย)

                   -  คาผานทางดวน ดอนเมือง -โทลเวย  ..…...................................................................EG7006

                   -  คาผานทางดวนข้ันท่ี 1 , 2  ..….................................................................................. EG7007

                   -  คาผานทางประเภทอ่ืน (ระบุ)  ..….............................................................................EG7008

       คาใชจายในการบํารุงรักษาและอ่ืน ๆ (เชน ทําสีใหม  พนกันสนิม ประดับยนต ติดฟลม ฯลฯ) (ระบุ)……EG7009
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เดือนที่แลว

รายการคาใชจาย

12 เดือนที่แลว
รหัส   

รายการ

เฉลี่ยตอเดือน (บันทึกในสํานักงาน)

0 8REC 0 1 SUB



ซ้ือ / จาย
  ไมไดซ้ือ / จาย       

เบิกได
(จํานวนเงิน) (มูลคา)

 (1) (2)

8.3  คาใชจายในการเดินทางตามปกติ

       รถ / เรือ/ รถไฟ / รถไฟฟา / เคร่ืองบิน ประจําทาง EG71

             คาโดยสารรถประจําทาง 

                    - ในจังหวัด

                                 - รถขนาดใหญ (รถบัส) ................................................................................... EG7101

                                 - รถขนาดเล็ก (รถสองแถว / รถกระปอ) ........................................................... EG7102

                                 - รถตู  ............................................................................................................. EG7103

                    - ระหวางจังหวัด

                                 - รถประจําทาง (ไมปรับอากาศ) ...................................................................... EG7104

                                 - รถประจําทางปรับอากาศช้ัน 1 ..................................................................... EG7105

                                 - รถประจําทางปรับอากาศช้ัน 2 ..................................................................... EG7106

                                 - รถตู  ............................................................................................................. EG7107

             คาโดยสารเรือ ……………….….………………………………….….………………….........……EG7108

             คาโดยสารรถไฟ

                    - รถไฟชานเมือง  ......................................................................................................... EG7109

                    - รถไฟว่ิงระหวางจังหวัด  ........................................................................................... EG7110

             คาโดยสารรถไฟฟา  (เชน รถไฟฟา BTS  หรือ  รถไฟฟาใตดิน)

                    - รถไฟฟา BTS ............................................................................................................ EG7111

                    - รถไฟฟาใตดิน ...........................................................................................................EG7112

                    - รถไฟฟาแอรพอรตลิ้งค ............................................................................................. EG7113

             คาโดยสารเคร่ืองบิน ……………….….………………………………….….………………….... EG7114

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

       รถแท็กซี่  รถสามลอ/ สามลอเคร่ือง  รถจักรยานยนต  และอื่น ๆ EG73

            คาโดยสารรถแท็กซี่ …………….….………………………..................................................... EG7301

            คาโดยสารรถจักรยานยนตรับจาง ………………….….…………………................................ EG7302

            คาโดยสารรถสามลอเครื่อง (รถตุกๆ)………………….….…………………............................. EG7303

           คาโดยสารรถสามลอถีบ………....….….….......................................…………….….………… EG7304

           คาโดยสารพาหนะอ่ืนๆ  (เชน สกายแล็บ รถสี่ลอเล็ก ฯลฯ) (ระบุ)  ...........….….……....….….…EG7305

รายการคาใชจาย
รหัส   

รายการ

เดือนที่แลว

-25-

0 8REC 0 1 SUB



ซ้ือ / จาย
ไมไดซ้ือ / จาย       

เบิกได
(จํานวนเงิน) (มูลคา)

 (1) (2)

8.3  คาใชจายในการเดินทางตามปกติ (ตอ)

       พาหนะสวนตัว

            - นํ้ามันเบนซิน 91…………………………………………..………………….……………EG74

            - นํ้ามันเบนซิน 95…………………………………………….………….………………… EG75

            - แกสโซฮอล EG76

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

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

                            - แกสโซฮอล E20 ………………..…………………………..…………………..…… EG7603

                            - แกสโซฮอล E85 ………………..…………………………..…………………..…… EG7604

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

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

            - นํ้ามันดีเซล…………………………..…………………………….………………………EG79

            - นํ้ามันไบโอดีเซล (B5)…………………………..…………………………….………… EG791

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

ซ้ือ / จาย
 ไมไดซ้ือ / จาย  

  เบิกได
ซ้ือ / จาย

ไมไดซ้ือ / จาย       

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

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

8.4  คาใชจายในการเดินทางโอกาสพิเศษและทองเท่ียว

        คาใชจายเดินทางไปเย่ียมญาติ  ทําบุญ  และกิจธุระอื่น

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

        คาใชจายเดินทางทองเท่ียวเอง (ในและตางประเทศ) EG81

              - คาท่ีพัก 

                         - ในประเทศ ……..……..............….......................…….......……… ……....………..…EG8101

                         - ตางประเทศ ……..……..............…..................... …….......……… ……....………..…EG8102

              - คาใชจายอ่ืนๆ (เชน คาพาหนะ/นํ้ามันรถ คาอาหาร ฯลฯ)

                         - ในประเทศ ……..……..............….......................…….......……… ……....………..…EG8103

                         - ตางประเทศ ……..……..............…..................... …….......……… ……....………..…EG8104

        คาใชจายเดินทางทองเท่ียวกับทัวร (ในและตางประเทศ) EG82

              - ในประเทศ ……..……..............…..................................…….......……… ……....………..…EG8201

              - ตางประเทศ ……..……..............…................................ …….......……… ……....………..…EG8202

        คาซื้อสินคา/ ของท่ีระลึก (ในและตางประเทศ)

            - ในประเทศ ……..……..............…................................. …….......……… ……....………..…EG83

            - ตางประเทศ ……..……..............…................................ …….......……… ……....………..…EG84

12 เดือนที่แลว เฉลี่ยตอเดือน (บันทึกในสํานักงาน)
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รหัส   

รายการ

เดือนที่แลว

รายการคาใชจาย

0 8REC 0 1 SUB

0 9REC 0 1 SUB



ซื้อ / จาย
  ไมไดซื้อ / จาย 

  เบิกได
ซื้อ / จาย

ไมไดซื้อ / จาย       

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

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

8.5  คาใชจายเกี่ยวกับการสื่อสาร

         คาซื้อเคร่ืองโทรศัพททุกประเภท (รวม คาบริการติดต้ัง) EG85

               - เครื่องโทรศัพทบาน ….…………...............................................…….......……………....……….. EG8501

               - โทรศัพทมือถือ 

                          - คาเครื่อง ….……….................….....................................…….......……………....……….. EG8502

                          - แบตเตอรี่ ….……….................…................................... …….......……………....……….. EG8503

               - อุปกรณส่ือสารอ่ืนๆ (เชน โทรสาร วิทยุส่ือสาร ฯลฯ) ….………………….......……………....……….. EG8504

(1) (2)

        คาใชบริการและคาโทร โทรศัพททุกประเภท (รวม โทรศัพทสาธารณะ) EG86

              - โทรศัพทบาน ….…………..............................................….…………………………….……........ EG8601

              - โทรศัพทมือถือ ….…………..............................................….………………………...………....... EG8602

              - โทรศัพทสาธารณะ ….…………..........................................................................….………….....EG8603

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

        คาใชจายอื่น ๆ (เชน แสตมป ไปรษณียากร  คาสงพัสดุ อุปกรณเขียนจดหมาย ฯลฯ) EG88

              - ดวงตราไปรษณียากร (แสตมป) .........................................................….…………....................... EG8801

             - คาสงพัสดุทางไปรษณีย (ในและตางประเทศ)

                         - ในประเทศ ……..……………………………………………….....................….................... EG8802

                         - ตางประเทศ ……..…………………………………………….................….......................... EG8803

             - คาอุปกรณเขียนจดหมายและคาใชจายอ่ืนๆ ................................................................................EG8804

9. คาใชจายเกี่ยวกับการศึกษา

ซื้อ / จาย
 ไมไดซื้อ / จาย  

  เบิกได
ซื้อ / จาย

ไมไดซื้อ / จาย       

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

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

9.1 คาเลาเรียน/ คาธรรมเนียม ในโรงเรียน / สถานศึกษาของรัฐ EG89

      - ระดับกอนประถม/ ประถมศึกษา ...................................................... ……...………………………..……EG8901

      - ระดับมัธยมศึกษา .............................................................................. ……...………………………..……EG8902

      - ระดับเทคนิคและอาชีวะ (ปวช./ ปวส.)................................................……...………………………..……EG8903

      - ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป ...................................................................... ……...………………………..……EG8904

9.2  คาเลาเรียน/ คาธรรมเนียม ในโรงเรียน / สถานศึกษาเอกชน EG90

      - ระดับกอนประถม/ ประถมศึกษา ...................................................... ……...………………………..……EG9001

      - ระดับมัธยมศึกษา .............................................................................. ……...………………………..……EG9002

      - ระดับเทคนิคและอาชีวะ (ปวช./ ปวส.)................................................……...………………………..……EG9003

      - ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป ...................................................................... ……...………………………..……EG9004

เดือนท่ีแลว

12 เดือนท่ีแลว เฉล่ียตอเดือน (บันทึกในสํานักงาน)
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รายการคาใชจาย

12 เดือนท่ีแลว
รหัส   

รายการ

เฉล่ียตอเดือน (บันทึกในสํานักงาน)

0 9REC 0 1 SUB



ซื้อ / จาย
  ไมไดซื้อ / จาย 

  เบิกได
ซื้อ / จาย

ไมไดซื้อ / จาย       

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

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

9.3  คาหนังสือ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณในการเรียน EG91

      - คาหนังสือ/ แบบเรียน ........................................................................……...………………………..……EG9101

      - กระเปานักเรียน …..……...…..…........................................................ ……...………………………..……EG9102

      - เครื่องเขียน

             - สมุด ……..……..............…..........................................................……...………………………..……EG9103

             - ดินสอ ……..……..............…....................................................... ……...………………………..……EG9104

             - ปากกา ……..……..............….......................................................……...………………………..……EG9105

      - อุปกรณการเรียนอ่ืนๆ  (ระบุ) .............................................................……...………………………..……EG9106

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

9.5 อื่น ๆ (เชน คาจัดทํารายงาน  คาถายเอกสาร  ฯลฯ) EG93

           - คาถายเอกสาร ……..……..............…............................................. ……...………………………..……EG9301

           - อ่ืน ๆ (เชน คาจัดทํารายงาน  ฯลฯ)   (ระบุ)……..……..............…..... ……...………………………..……EG9302

10.คาใชจายเกี่ยวกับการบันเทิง  การอาน และกิจกรรมทางศาสนา

10.1  คาซื้ออุปกรณการบันเทิง และกีฬา

         โทรทัศน  วิทยุ  เคร่ืองเลนเทป/ ดิสค/ วีดีโอ/ วีซีดี/ ดีวีดี/ บลูเรย EG94

        - เครื่องรับโทรทัศน ...........................................................................……………....………...………… EG9401

        - เครื่องรับวิทยุ ...................................................................................……………....………...………… EG9402

        - เครื่องเลนเทป/ ดิสก/ วีดีโอ/ วีซีดี/ ดีวีดี/ บลูเรย .............................. ……………....………...………… EG9403

          กลองถายรูป / วีดีโอ  เคร่ืองฉายภาพยนตรและภาพนิ่ง

                   (รวม แบตเตอร่ีและเมมเมอร่ีการดท่ีมากับเคร่ือง) .............................. ……...……… ……………… EG95

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

          เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของ EG97

          - เครื่องคอมพิวเตอร (PC / Notebook) ............................................. …………...… ……………… EG9701

          - เครื่องพิมพ / เครื่องสแกน.............................................................. …………...… ……………… EG9702

          - แฟลชไดรฟ / แฮนดี้ไดรฟ..............................................................…………...… ……………… EG9703

          - อุปกรณอ่ืนๆ (เชน เมาส  หมึกพิมพ ฯลฯ) (ระบุ)...............................…………...… ……………… EG9704

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

          คาซอมแซม/ บํารุงรักษา และอื่น ๆ  (ระบุ)……………………...…..………………...… ……………… EG99

10.2  คาซื้อเคร่ืองเลน  สัตวเลี้ยง ไมประดับ และคาใชจายเกี่ยวกับการบันเทิง

          คาซื้อเคร่ือง/ของเลนชนิดตาง ๆ (เชน รถเด็กเลน เคร่ืองบินบังคับวิทยุ ฯลฯ)……………...… ……………… EG100

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

-28-

รหัส   

รายการ

เฉล่ียตอเดือน (บันทึกในสํานักงาน)

รายการคาใชจาย

12 เดือนท่ีแลว

1 0REC 0 1 SUB

0 9REC 0 1 SUB



ซ้ือ / จาย
ไมไดซ้ือ / จาย       

เบิกได
(จํานวนเงิน) (มูลคา)

 (1) (2)

10.2  คาซ้ือเคร่ืองเลน  สัตวเลี้ยง ไมประดับ และคาใชจายเกี่ยวกับการบันเทิง (ตอ)

          คาตนไม/พันธุไมประดับ/ดอกไมสด (รวม ปุยและอุปกรณทําสวน).……..........…........................…… EG102

          คาซ้ือ/ เชาเทป/ วีดีโอ/ วีซีดี/ ดีวีดี คาสมาชิกเคเบิลทีวี คาถายรูป (ฟลม  ลาง/ อัด/ ขยายภาพ) EG103

           - คาซื้อ แผนดิสก/ วีดีโอ/ วีซีดี/ ดีวีด ี(เพลง/ ภาพยนตร/ เปลา) .................................................. EG10301

           - คาเชา แผนดิสก/ วีดีโอ/ วีซีดี/ ดีวีด ี(เพลง/ ภาพยนตร) .......................................................... EG10302

           - คาซื้อ เทปเพลง/ เทปเปลา ...................................................................................................EG10303

           - คาสมาชิกเคเบิลทีวี ............................................................................................................. EG10304

           - คาฟลมถายรูป ..................................................................................................................... EG10305

           - คาเมมเมอรี่การด ................................................................................................................. EG10306

          -  คาลาง/ อัด/ ขยายภาพ ......................................................................................................... EG10307

          คาซอมแซม/ บํารุงรักษา และอื่น ๆ (เชน ของท่ีระลึก/ 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

           -  คาเรียน / เลนวายนํ้า ........................................................................................................... EG10701

           -  คาเรียน / เลนเทนนิส ......................................................................................................... EG10702

           -  คาเรียน / เลนแบดมินตัน ................................................................................................... EG10703

           -  คาเรียน และเลนกีฬาอ่ืน ๆ  (เชน กอลฟ ฯลฯ) (ระบุ)............................................................. EG10704

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

10.4  คาใชจายเกี่ยวกับการอาน  และกิจกรรมทางศาสนา/ ลัทธิความเช่ือ

          คาหนังสือพิมพ  นิตยสาร  และหนังสือประเภทอื่น ๆ (ที่ไมใชหนังสือเรียน) EG109

           - หนังสือพิมพรายวัน............................................................................................................. EG10901

           - หนังสือพิมพ/ วารสาร/ นิตยสาร
                          - รายสัปดาห ...........................................................................................................EG10902

                          - รายปกษ ............................................................................................................... EG10903

                          - รายเดือน และอ่ืนๆ  ..............................................................................................EG10904

           - หนังสือประเภทอ่ืน ๆ (ท่ีไมใชหนังสือเรียน)...........................................................................EG10905

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

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

11. คาใชจายเกี่ยวกับการจัดงานพิธีในโอกาสพิเศษ

ซ้ือ / จาย
ไมไดซ้ือ / จาย  

  เบิกได
ซ้ือ / จาย

ไมไดซ้ือ / จาย       

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

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

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

-29-

รหัส   

รายการ
รายการคาใชจาย

เดือนที่แลว

12 เดือนที่แลว เฉล่ียตอเดือน (บันทึกในสํานักงาน)

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  ภาษีบํารุงทองที่  คาบริการทางการเงิน 

         คาธรรมเนียม/ คาปรับทางกฎหมาย/ ทนายความ EG113

      - คาภาษีบํารุงทองที่ ....................................................................…………...… ………………EG11301

      - ภาษีเงินได คาบริการทางการเงิน คาธรรมเนียม และอ่ืนๆ .......…………...… ………………EG11302

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

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

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

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

6. คาเบี้ยประกันภัย/ทรัพยสิน/ประกันชีวิต (ไมรวม ประเภทสะสมทรัพย)

           เงินฌาปนกิจศพ และเงินสมทบประกันสังคม EG118

           - คาเบี้ยประกันทรัพยสิน ...................................................... …………...…………………….. EG11801

           - คาเบี้ยประกันคุมครองผูประสพภัยจากรถยนต/

                   รถจักรยานยนต (พรบ.บุคคลท่ี3) ......................................…………...…………………….. EG11802

           - คาเบี้ยประกันภัยยานพาหนะ .............................................. …………...…………………….. EG11803

           - คาเบี้ยประกันชีวิต  (ไมรวมประเภทสะสมทรัพย) ....................…………...…………………….. EG11804

           - เงินฌาปณกิจศพ ..................................................................…………...…………………….. EG11805

           - เงินสมทบประกันสังคม และคาประกันชนิดอ่ืนๆ .............. …………...…………………….. EG11806

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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รวมคาใชจายท้ังส้ิน

รหัส   

รายการ

เฉล่ียตอเดือน (บันทึกในสํานักงาน)

รายการคาใชจาย

12 เดือนที่แลว

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
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เฉลี่ยตอเดือน (บันทึกในสํานักงาน)12 เดือนท่ีแลว
รหัส  

รายการ

ตอนที่ 3 คาใชจายสินคาและบริการ
2 5REC 0 1 SUB

 

 



รหัส

 ซ้ือ/ จาย ...... 1

 ไมไดซ้ือ/ จาย จํานวน

  เบิกได หรือ หรือมูลคา

  ผลิตเอง ...... 2 (กรัม) (บาท) เดือน สัปดาห วัน (กรัม) (บาท)
(2) (3) (4) (6) (7)

1. ขาว แปง และอาหารท่ีทําจากแปง  

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

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) ............................ .......................... ....................... ....................................................... ............... ....................... .......................  
 

(1) (5)

รายการคาใชจาย
อาหารเหลาน้ีใชบริโภคได

นานเทาใด ?

ตอนท่ี 4    คาใชจายอาหาร  เครื่องด่ืม และยาสูบ

-32-

ปริมาณ

    จํานวนเงิน   

      หรือมูลคา  

    คิดเปนเงิน

การบริโภค

เฉลี่ยตอสัปดาห

ปริมาณ

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

การบันทึกในแตละรายการ

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

                                                       และระยะเวลาท่ีใชบริโภค ของอาหารแหง/สําเร็จรูปที่เก็บไวบริโภคไดนาน (เกิน 1 สัปดาห) ท่ีครัวเรือนไดรับมาครั้งสุดทาย

     2) สดมภ (6), (7) ; ใหคํานวณ

                                               - "ปริมาณท่ีบริโภคเฉลี่ยตอสัปดาห (กรัม)"                  จากสดมภ (3) และ (5)  

                                               - "จํานวนเงิน/มูลคาท่ีบริโภคเฉลี่ยตอสัปดาห (บาท)"     จากสดมภ (4) - (5)
ดูสูตรการคํานวณหนา 35



รหัส

ซ้ือ/ จาย ...... 1

ไมไดซ้ือ/ จาย จํานวน

 เบิกได หรือ หรือมูลคา

 ผลิตเอง ...... 2 (กรัม) (บาท) เดือน สัปดาห วัน (กรัม) (บาท)
(2) (3) (4) (6) (7)

4. อาหารประเภทนม เนย เนยแข็งและไข

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

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

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

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

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

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

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

ไขเค็ม และอื่นๆ (ระบุ) ............................................ ........................ ....................... .................................................................. ........................ ........................

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 ............................. ........................ ....................... .................................................................. ........................ ........................

ปริมาณ
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(1) (5)

รายการคาใชจาย

     จํานวนเงิน   

       หรือมูลคา  

     คิดเปนเงิน

อาหารเหลาน้ีใชบริโภค

ไดนานเทาใด ?
ปริมาณ

การบริโภค

เฉล่ียตอสัปดาห



รหัส

ซ้ือ/ จาย ...... 1

ไมไดซ้ือ/ จาย จํานวน

 เบิกได หรือ หรือมูลคา  
 ผลิตเอง ...... 2 (กรัม) (บาท) เดือน สัปดาห วัน (กรัม) (บาท)  

(2) (3) (4) (6) (7)   
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) ................... ................................................. ..................................................................... ........................ ........................  
 

10. เคร่ืองดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล (บริโภคที่บาน)  

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

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

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

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

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

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

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

 เครื่องด่ืมชูกําลัง/ บํารุงรางกาย .................................. ................................................. ..................................................................... ........................ ........................  

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

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

 อาหารเสริมบํารุงสุขภาพ (เชน ซุปไกสกัด รังนก) ...... ................................................. ..................................................................... ........................ ........................  

 ผลิตภัณฑเครื่องด่ืมสําเร็จรูปอื่นๆ (ระบุ) .................. ................................................. ..................................................................... ........................ ........................  
 

ปริมาณ

(1) (5)
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รายการคาใชจาย
ปริมาณ

   จํานวนเงิน    

     หรือมูลคา   

    คิดเปนเงิน

อาหารเหลาน้ีใชบริโภคได

นานเทาใด ?

การบริโภค

เฉล่ียตอสัปดาห



รหัส  
ซ้ือ/ จาย ...... 1  
ไมไดซ้ือ/ จาย จํานวน  
 เบิกได หรือ หรือมูลคา  
 ผลิตเอง ...... 2 (กรัม) (บาท) เดือน สัปดาห วัน (กรัม) (บาท)  

(2) (3) (4) (6) (7)   
11. อาหารสําเร็จรูปที่ซ้ือมา (บริโภคท่ีบาน)  

บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป............................................................ ....................... ....................... ......................................... .............................. ...................... ......................  

อาหารกระปองสําเร็จรูป ......................................................................... ....................... ......................................... .............................. ...................... ......................  

อาหารสําเร็จรูปท่ีนํามาอบดวยความรอนและ  

       พรอมรับประทาน เชน พรานทะเล, CP, S&P .......... ....................... ....................... ......................................... .............................. ...................... ......................  

ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปอื่นๆ (ระบุ).............................. ....................... ....................... ......................................... .............................. ...................... ......................  
 

13. เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล (บริโภคท่ีบาน)  

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

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

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

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

14. ยาสูบ หมาก ยานัตถุ และผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน  

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

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

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

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

 การคํานวณ สดมภ (6), (7)

ปริมาณ
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(1) (5)

รายการคาใชจาย

     จํานวนเงิน   

       หรือมูลคา  

     คิดเปนเงิน

อาหารเหลานี้ใชบริโภคได

นานเทาใด ?
ปริมาณ

การบริโภค

เฉล่ียตอสัปดาห

เปนเดือน เปนสัปดาห เปนวัน
ถา สดมภ (5) ; ระยะเวลาท่ีใชบริโภค

   สดมภ (6)     =

   สดมภ (7)     =

สดมภ (3)
สดมภ (5)  x  4.3 สดมภ (5)

สดมภ (3)  x  7สดมภ (3)
สดมภ (5)

สดมภ (4)
สดมภ (5)  x  4.3 สดมภ (5)

สดมภ (4)  x  7สดมภ (4)
สดมภ (5)

(ปริมาณ)

(จํานวนเงิน/มูลคา)



วันที่ …................................พ.ศ. 2554 วันที่ ….....................พ.ศ. 2554 วันที่ ….....................พ.ศ. 2554 วันที่ ….....................พ.ศ. 2554

จํานวนผูรับประทาน.......................คน จํานวนผูรับประทาน.............คน จํานวนผูรับประทาน.............คน จํานวนผูรับประทาน.............คน

รหัส

ซื้อ/ จาย ....... 1

จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน

/ มูลคา / มูลคา / มูลคา / มูลคา

(กรัม) (บาท) (กรัม) (บาท) (กรัม) (บาท) (กรัม) (บาท)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1. ขาว แปง อาหารท่ีทําจากแปง

    - เสนกวยเต๋ียว/ บะหมี่

    - เสนขนมจีน

    - ขนมปงปอนด

    - ขนมอบ/ เคก/ ขนมท่ีทํา

           จากแปงเปนสวนใหญ

    - อาหารจากธัญพืช

    - ขาวเจา (ขาวสาร)

    - ขาวเหนียว (ขาวสาร)

    - แปงขาวเจา

    - แปงสาลี  แปงมันสําปะหลัง

           และแปงอ่ืนๆ

    - เสนหม่ี

    - วุนเสน

    - เตาหู

    - มักกะโรนี/ สปาเก็ตต้ี

    - สาคู และอาหารอ่ืนๆ 

           ท่ีทําจากแปง (ระบุ) ........... 

(1)

ไมไดซื้อ/ จาย 

เบิกได หรือ

ผลิตเอง ....... 2

รหัส

ตาม

สดมภ 

(2)

รหัส

ตาม

สดมภ 

(2)

รายการคาใชจาย รหัส

ตาม

สดมภ

 (2)

-36-

ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ

ตอนที่ 4    คาใชจายอาหาร  เคร่ืองด่ืม และยาสูบ

  อาหารรายการใดที่ซื้อหรือไดรับมา "เปนจํานวนมาก" และใชบริโภคเกิน 1 สัปดาห ใหประมาณมูลคาท่ีบริโภคจริงตอสัปดาห เทาน้ัน

  (ไมรวม อาหารที่จัดเล้ียงในโอกาสพิเศษ เชน งานวันเกิด งานบวช ฯลฯ ซึ่งตองบันทึกในตอนที่ 3 ขอ 11)

ข. อาหารทุกชนิดที่ครัวเรือนบริโภคจริง (ในรอบสัปดาห)

  การบันทึก
  1)  ในแตละวัน (สดมภ 2-22) ;

              ใหคัดลอก  รหัส   ปริมาณ (หนวยเปนกรัม)   และ จํานวนเงิน (ถาซ้ือ/ จาย) หรือ มูลคา (ถาไมไดซ้ือ/ จาย   เบิกได   หรือผลิตเอง) ของคาใชจายแตละรายการ

               จากแบบ สศส.2 (อาหาร 7 วัน)    (ทุกรายการ)



วันที่ ….....................พ.ศ. 2554 วันที่ ….....................พ.ศ. 2554 วันที่ ….....................พ.ศ. 2554

จํานวนผูรับประทาน.............คน จํานวนผูรับประทาน.............คน จํานวนผูรับประทาน.............คน

 ไมไดซ้ือ / จาย

รวมปริมาณ เบิกได

จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน (ของรหัส 1 และ 2) หรือผลิตเอง

/ มูลคา / มูลคา / มูลคา (รวมจํานวนเงิน (รวมมูลคา

ของรหัส 1) ของรหัส 2)

(กรัม) (บาท) (กรัม) (บาท) (กรัม) (บาท) (กรัม) (จํานวนเงิน) (มูลคา)
(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)

QF01 EF01

QF0101 EF0101

QF0102 EF0102

QF0103 EF0103

QF0105 EF0105

QF0106 EF0106

QF0107 EF0107

QF0108 EF0108

QF0110 EF0110

QF0111 EF0111

QF0112 EF0112

QF0113 EF0113

การบริโภคในรอบสัปดาห

รหัส  

รายการ

จํานวนเงิน/มูลคา

รหัส  

รายการ

รหัส

ตาม

สดมภ 

(2)

รหัส

ตาม

สดมภ 

(2)

รหัส

ตาม

สดมภ 

(2)

ปริมาณปริมาณ

QF0109

QF0114

EF0104

ปริมาณ

-37-

EF0109

ซ้ือ / จาย

EF0114

QF0104

   การบันทึก (ตอ)
   2)  ในรอบสัปดาห (สดมภ 23-25) ;

       2.1 กรณี ไมใช อาหารแหง/สําเร็จรูปท่ีเก็บไวบริโภคไดนาน (เกิน 1 สัปดาห)   

            ใหรวม  - "ปริมาณ" (หนวยเปนกรัม) จากสดมภ  (3), (6), (9), (12), (15), (18) และ (21)    มาบันทึกรวมในสดมภ (23)

                          - "จํานวนเงิน" (รหัส 1) หรือ "มูลคา" (รหัส 2) จากสดมภ (4), (7), (10), (13), (16), (19) และ (22) มาบันทึกในสดมภ (24) หรือ (25) ตามลําดับ

        2.2 กรณี อาหารแหง/สําเร็จรูปท่ีเก็บไวบริโภคไดนาน (เกิน 1 สัปดาห) 

             (1) ที่ มี การจดบันทึกในแบบ สศส.2 (อาหาร 7 วัน)   ตองมีการบันทึกในตอนที่ 4 หมวด ก. ดวย  

                  (ถา ไมมีหรือมีบันทึกไวแลว  แตขอมูลไมสอดคลองกัน   ใหแกไขใหถูกตอง  กอนคํานวณการบริโภคเฉล่ียตอสัปดาหในตอนท่ี 4 หมวด ก.  สดมภ 6 และ 7)         

                 แลวนํา         - "ปริมาณ" (หนวยเปนกรัม) (ในสดมภ 6)    มาบันทึกในสดมภ (23)

                                     - "จํานวนเงิน/มูลคา" (ในสดมภ 7)    มาบันทึกในสดมภ (24) หรือ (25)  ตามลําดับ

              (2) ที่ ไมมี การจดบันทึกในแบบ สศส.2 (อาหาร 7 วัน)   แตมีการบันทึกเฉพาะในตอนที่ 4 หมวด ก. 

                   ใหนํา          - "ปริมาณ" (หนวยเปนกรัม) (ในสดมภ 6)    มาบันทึกในสดมภ (23)

                                       - "จํานวนเงิน/มูลคา" (ในสดมภ 7)    มาบันทึกในสดมภ (24) หรือ (25)  ตามลําดับ REC                 SUB  1   2  0   1



วันท่ี …................................พ.ศ. 2554 วันท่ี ….....................พ.ศ. 2554 วันท่ี ….....................พ.ศ. 2554 วันท่ี ….....................พ.ศ. 2554

จํานวนผูรับประทาน......................คน จํานวนผูรับประทาน............คน จํานวนผูรับประทาน............คน จํานวนผูรับประทาน............คน

รหัส

ซ้ือ/ จาย ....... 1 รหัส รหัส รหัส

จํานวนเงิน ตาม จํานวนเงิน ตาม จํานวนเงิน ตาม จํานวนเงิน

/ มูลคา สดมภ / มูลคา สดมภ / มูลคา สดมภ / มูลคา

(2) (2) (2)

(กรัม) (บาท) (กรัม) (บาท) (กรัม) (บาท) (กรัม) (บาท)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

2. เนื้อสัตว และสัตวปกทุกชนิด

สด และ ปรุงสําเร็จ

    - เนื้อหมู

    - ซี่โครงหมู

    - เลือดหมู เคร่ืองในและ

           สวนอื่นๆ ของหมู

    - เนื้อวัว ควาย

    - เคร่ืองในและสวนอื่นๆ 

           ของวัว ควาย

    - ไกสด (รวม เครื่องในและ

            สวนอื่นๆ ของไก)

    - ไกยาง

    - ไสกรอก

    - เปดพะโล

    - เนื้อสัตว (สด/ ปรุงสําเร็จ)

           อื่นๆ  (ระบุ) .....................  
แปรรูป (เค็ม/ ตากแหง)

    - หมูหยอง

    - กุนเชียง

    - ลูกชิ้นหมู/ ไก

    - เนื้อสัตว (แปรรูป)

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

3. ปลาและสัตวน้ําอื่นๆ

สด และ ปรุงสําเร็จ
    - ปลาชอน

    - ปลาดุก

    - ปลานิล

    - ปลาทับทิม

    - ปลาจะละเม็ด (ดํา/ ขาว)

    - ปลากะพง (แดง/ ขาว)

    - ปลาแดง

    - ปลาทู

    - ปลาลัง

    - กุงนาง

    - กุงขาว

    - กุงกุลาดํา

(1)

ไมไดซ้ือ/ จาย 

เบิกได หรือ

ผลิตเอง ....... 2

ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ
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รายการคาใชจาย
ปริมาณ



วันท่ี ….....................พ.ศ. 2554 วันท่ี ….....................พ.ศ. 2554 วันท่ี ….....................พ.ศ. 2554

จํานวนผูรับประทาน.............คน จํานวนผูรับประทาน.............คน จํานวนผูรับประทาน.............คน

 ไมไดซื้อ / จาย

รหัส รหัส รหัส รวมปริมาณ เบิกได

ตาม จํานวนเงิน ตาม จํานวนเงิน ตาม จํานวนเงิน (ของรหัส 1 และ 2) หรือผลิตเอง

สดมภ / มูลคา สดมภ / มูลคา สดมภ / มูลคา (รวมจํานวนเงิน (รวมมูลคา

(2) (2) (2) ของรหัส 1) ของรหัส 2)

(กรัม) (บาท) (กรัม) (บาท) (กรัม) (บาท) (กรัม) (จํานวนเงิน) (มูลคา)
(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)

QF02 EF02

QF0201 EF0201

QF0202 EF0202

QF0204 EF0204

QF0207 EF0207

QF0208 EF0208

QF0209 EF0209

QF0211 EF0211

QF0212 EF0212

QF0213 EF0213

QF03 EF03

QF0301 EF0301

QF0302 EF0302

QF0303 EF0303

QF0304 EF0304

QF0305 EF0305

QF0306 EF0306

QF0307 EF0307

QF0308 EF0308

QF0309 EF0309

QF0310 EF0310

QF0311 EF0311

QF0312 EF0312

การบริโภคในรอบสัปดาห

รหัส  

รายการ

รหัส  

รายการ

จํานวนเงิน/มูลคา

ซื้อ / จาย

EF0210QF0210

EF0214QF0214

EF0205

EF0206

QF0205

QF0206

ปริมาณ

-39-

ปริมาณ ปริมาณ

QF0203 EF0203



วันท่ี …................................พ.ศ. 2554 วันท่ี ….....................พ.ศ. 2554 วันท่ี ….....................พ.ศ. 2554 วันท่ี ….....................พ.ศ. 2554

จํานวนผูรับประทาน.......................คน จํานวนผูรับประทาน.............คน จํานวนผูรับประทาน.............คน จํานวนผูรับประทาน.............คน

รหัส

ซ้ือ/ จาย ....... 1 รหัส รหัส รหัส

จํานวนเงิน ตาม จํานวนเงิน ตาม จํานวนเงิน ตาม จํานวนเงิน

/ มูลคา สดมภ / มูลคา สดมภ / มูลคา สดมภ / มูลคา

(2) (2) (2)

(กรัม) (บาท) (กรัม) (บาท) (กรัม) (บาท) (กรัม) (บาท)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

    - ปลาหมึกกลวย

    - หอยแครง

    - หอยลาย

    - หอยแมลงภู

    - ปูทะเล

    - ปูมา

    - กบ

    - ปลาทูนึ่ง

    - สัตวน้ํา (สด/ ปรุงสําเร็จ)

            อื่นๆ (ระบุ) ....................  
แปรรูป
    - ปลาสลิดแหง

    - ปลาชอนแหง

    - ปลาทูเค็ม

    - ปลาอินทรียเค็ม

    - ปลาหางแข็งเค็ม

    - กุงแหง

    - ปูเค็ม

    - ลูกชิ้นปลา

    - ปลารา 

    - สัตวน้ํา (แปรรูป)

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

4. อาหารประเภทนม เนย เนยแข็งและไข

    -นมสด

    -นมเปร้ียว

    -นมถั่วเหลือง

    -ไขไก

    -ไขเปด

    -ไขเค็ม

    -ไขชนิดอื่นๆ (ระบุ) ..............  
    -นมขนหวาน

    -นมผง

    -ครีมเทียม

    -เนยแข็ง

    - เนยเทียม (มาการีน)

    - เคร่ืองด่ืม/ ผลิตภัณฑอื่นๆ 

           ที่ทําจากนม (ระบุ) .........  

-40-

(1)

รายการคาใชจาย

ไมไดซ้ือ/ จาย 

เบิกได หรือ

ผลิตเอง ....... 2

ปริมาณปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ



วันท่ี ….....................พ.ศ. 2554 วันท่ี ….....................พ.ศ. 2554 วันท่ี ….....................พ.ศ. 2554

จํานวนผูรับประทาน.............คน จํานวนผูรับประทาน.............คน จํานวนผูรับประทาน.............คน

 ไมไดซื้อ / จาย

รหัส รหัส รหัส รวมปริมาณ เบิกได

ตาม จํานวนเงิน ตาม จํานวนเงิน ตาม จํานวนเงิน (ของรหัส 1 และ 2) หรือผลิตเอง

สดมภ / มูลคา สดมภ / มูลคา สดมภ / มูลคา (รวมจํานวนเงิน (รวมมูลคา

(2) (2) (2) ของรหัส 1) ของรหัส 2)

(กรัม) (บาท) (กรัม) (บาท) (กรัม) (บาท) (กรัม) (จํานวนเงิน) (มูลคา)
(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)

QF0313 EF0313

QF0314 EF0314

QF0315 EF0315

QF0316 EF0316

QF0317 EF0317

QF0318 EF0318

QF0319 EF0319

QF0320 EF0320

QF0322 EF0322

QF0323 EF0323

QF0324 EF0324

QF0325 EF0325

QF0326 EF0326

QF0327 EF0327

QF0328 EF0328

QF0329 EF0329

QF0330 EF0330

QF04 EF04

QF0401 EF0401

QF0402 EF0402

QF0403 EF0403

QF0404 EF0404

QF0405 EF0405

QF0406 EF0406

QF0407 EF0407

QF0408 EF0408

QF0409 EF0409

QF0410 EF0410

QF0411 EF0411

QF0412 EF0412

EF0413QF0413

ปริมาณ

QF0321 EF0321

EF0331QF0331

-41-

ปริมาณ ปริมาณ

ซื้อ / จาย
รหัส  

รายการ

จํานวนเงิน/มูลคา

การบริโภคในรอบสัปดาห

รหัส  

รายการ



วันท่ี ...................................พ.ศ. 2554 วันท่ี .........................พ.ศ. 2554 วันท่ี ........................พ.ศ. 2554 วันท่ี .....................พ.ศ. 2554

จํานวนผูรับประทาน.......................คน จํานวนผูรับประทาน..…...คน จํานวนผูรับประทาน........คน จํานวนผูรับประทาน......คน

รหัส

ซ้ือ/ จาย ....... 1 รหัส รหัส รหัส

จํานวนเงิน ตาม จํานวนเงิน ตาม จํานวนเงิน ตาม จํานวนเงิน

/ มูลคา สดมภ / มูลคา สดมภ / มูลคา สดมภ / มูลคา

(2) (2) (2)

(กรัม) (บาท) (กรัม) (บาท) (กรัม) (บาท) (กรัม) (บาท)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

5. น้ํามัน และไขมัน

    -น้ํามันพืช

    -น้ํามันสัตว

    -เนยสด

    -กะทิสําเร็จรูป

    -มะพราวขูด

    -ไขมันและน้ํามันอื่น ๆ

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

6. ผลไม และถั่วเปลือกแข็ง

ผลไมสด

    - กลวยน้ําวา

    - สมเขียวหวาน

    - มะละกอสุก

    - สับปะรด

    - เงาะ

    - มะมวง

    - แตงโม

    - ทุเรียน

    - องุน

    - แอปเปล

    - ฝร่ัง

    - ชมพู

    - สมโอ

    - ลําไย

    - มังคุด

    - ลองกอง

    - ลิ้นจี่

    - ผลไม (สด) อื่นๆ (ระบุ) .......  
ผลไมแปรรูป และถั่ว

    - ผลไมแชอิ่ม

    - ผลไมดอง/ กวน/ ตากแหง

    - ผลไมกระปอง

    - ถั่วลิสง

    - ถั่วเขียว

    - ถั่วอื่นๆ (ระบุ) .....................  

(1)

ไมไดซ้ือ/ จาย 

เบิกได หรือ

ผลิตเอง ....... 2
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รายการคาใชจาย
ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ



วันท่ี ....................พ.ศ. 2554 วันท่ี .....................พ.ศ. 2554 วันท่ี .....................พ.ศ. 2554

จํานวนผูรับประทาน.......คน จํานวนผูรับประทาน........คน จํานวนผูรับประทาน......คน

 ไมไดซื้อ / จาย

รหัส รหัส รหัส รวมปริมาณ เบิกได

ตาม จํานวนเงิน ตาม จํานวนเงิน ตาม จํานวนเงิน (ของรหัส 1 และ 2) หรือผลิตเอง

สดมภ / มูลคา สดมภ / มูลคา สดมภ / มูลคา (รวมจํานวนเงิน (รวมมูลคา

(2) (2) (2) ของรหัส 1) ของรหัส 2)

(กรัม) (บาท) (กรัม) (บาท) (กรัม) (บาท) (กรัม) (จํานวนเงิน) (มูลคา)
(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)

QF05 EF05

QF0501 EF0501

QF0502 EF0502

QF0503 EF0503

QF0504 EF0504

QF0505 EF0505

QF06 EF06

QF0601 EF0601

QF0602 EF0602

QF0603 EF0603

QF0604 EF0604

QF0605 EF0605

QF0606 EF0606

QF0607 EF0607

QF0608 EF0608

QF0609 EF0609

QF0610 EF0610

QF0611 EF0611

QF0612 EF0612

QF0613 EF0613

QF0614 EF0614

QF0615 EF0615

QF0616 EF0616

QF0617 EF0617

QF0618 EF0618

QF0619 EF0619

QF0620 EF0620

QF0621 EF0621

QF0622 EF0622

QF0623 EF0623

QF0624 EF0624

การบริโภคในรอบสัปดาห

รหัส  

รายการ

รหัส  

รายการ

จํานวนเงิน/มูลคา

QF0506 EF0506

ซื้อ / จาย

-43-

ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ



วันท่ี ..................................พ.ศ. 2554 วันท่ี .......................พ.ศ. 2554 วันท่ี .......................พ.ศ. 2554 วันท่ี ......................พ.ศ. 2554

จํานวนผูรับประทาน.......................คน จํานวนผูรับประทาน..…...คน จํานวนผูรับประทาน........คน จํานวนผูรับประทาน......คน

รหัส

ซ้ือ/ จาย ....... 1 รหัส รหัส รหัส

จํานวนเงิน ตาม จํานวนเงิน ตาม จํานวนเงิน ตาม จํานวนเงิน

/ มูลคา สดมภ / มูลคา สดมภ / มูลคา สดมภ / มูลคา

(2) (2) (2)

(กรัม) (บาท) (กรัม) (บาท) (กรัม) (บาท) (กรัม) (บาท)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

7. ผัก

ผักสด
    - กะหล่ําปลี  ดอกกะหล่ํา
    - แตงกวา
    - ผักกาดขาว  ผักกาดเขียว 
            ผักกาดหอม
    - ผักคะนา
    - เห็ดสดตางๆ
    - ผักบุง
    - ผักชี
    - มะเขือตางๆ 
    - มะเขือเทศ
    - ถั่วฝกยาว
    - บวบ
    - มะละกอดิบ
    - ฟกเขียว
    - ฟกทอง
    - มะนาว
    - พริกสด
    - ขึ่นฉาย
    - ตนหอม
    - ถั่วลันเตา
    - หัวผักกาด (หัวไชเทา)
            แครอต
    - ถั่วงอก
    - ขิง ขา ตะไคร ใบมะกรูด 
           ใบกะเพรา โหระพา
    - ตําลึง
    - ดอกกุยฉาย
    - ผัก (สด) อื่น ๆ (ระบุ) ........... 
ผักตากแหง / ดอง/ ทําเค็ม
    - หัวหอมแดง
    - กระเทียม
    - พริกแหง
    - หนอไมตม
    - ผักกาดดอง
    - ผัก (ตากแหง/ ดอง/ ทําเค็ม)

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

รายการคาใชจาย
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ปริมาณ

(1)

ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ

ไมไดซ้ือ/ จาย 

เบิกได หรือ

ผลิตเอง ....... 2



วันท่ี .....................พ.ศ. 2554 วันท่ี .....................พ.ศ. 2554 วันท่ี .....................พ.ศ. 2554

จํานวนผูรับประทาน.......คน จํานวนผูรับประทาน........คน จํานวนผูรับประทาน......คน

 ไมไดซื้อ / จาย

รหัส รหัส รหัส รวมปริมาณ เบิกได

ตาม จํานวนเงิน ตาม จํานวนเงิน ตาม จํานวนเงิน (ของรหัส 1 และ 2) หรือผลิตเอง

สดมภ / มูลคา สดมภ / มูลคา สดมภ / มูลคา (รวมจํานวนเงิน (รวมมูลคา

(2) (2) (2) ของรหัส 1) ของรหัส 2)

(กรัม) (บาท) (กรัม) (บาท) (กรัม) (บาท) (กรัม) (จํานวนเงิน) (มูลคา)
(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)

QF07 EF07

QF0701 EF0701

QF0702 EF0702

QF0704 EF0704

QF0705 EF0705

QF0706 EF0706

QF0707 EF0707

QF0708 EF0708

QF0709 EF0709

QF0710 EF0710

QF0711 EF0711

QF0712 EF0712

QF0713 EF0713

QF0714 EF0714

QF0715 EF0715

QF0716 EF0716

QF0717 EF0717

QF0718 EF0718

QF0719 EF0719

QF0721 EF0721

QF0723 EF0723

QF0724 EF0724

QF0725 EF0725

QF0726 EF0726

QF0727 EF0727

QF0728 EF0728

QF0729 EF0729

QF0730 EF0730

QF0731 EF0731

QF0720 EF0720

QF0722 EF0722

-45-

ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ

EF0703QF0703

การบริโภคในรอบสัปดาห

รหัส  

รายการ

รหัส  

รายการ

จํานวนเงิน/มูลคา

ซื้อ / จาย



วันท่ี ....................................พ.ศ. 2554 วันท่ี .......................พ.ศ. 2554 วันท่ี ......................พ.ศ. 2554 วันท่ี .....................พ.ศ. 2554

จํานวนผูรับประทาน.......................คน จํานวนผูรับประทาน..…...คน จํานวนผูรับประทาน........คน จํานวนผูรับประทาน......คน

รหัส

ซ้ือ/ จาย ....... 1 รหัส รหัส รหัส

จํานวนเงิน ตาม จํานวนเงิน ตาม จํานวนเงิน ตาม จํานวนเงิน

/ มูลคา สดมภ / มูลคา สดมภ / มูลคา สดมภ / มูลคา

(2) (2) (2)

(กรัม) (บาท) (กรัม) (บาท) (กรัม) (บาท) (กรัม) (บาท)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

8. น้ําตาลและขนมหวาน

    - ลูกอม/ ลูกกวาด

    -ไอศกรีม

    - ขนมหวานตาง ๆ

    - เยลลี่ ชอกโกแลตแทง

    - น้ําตาลทราย

    - น้ําตาลทรายแดง

    - น้ําตาลมะพราว 

            (นํ้าตาลปบ/ ปก/แวน)

    - แยมผลไม

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

9. เคร่ืองปรุงรส และเคร่ืองเทศ 

    - เกลือ

    - น้ําปลา

    - ซีอิ๊วขาว

    - น้ํามันหอย

    - ซอสพริก

    - ซอสมะเขือเทศ

    - น้ําสมสายชู

    - กะป

    - มะขามเปยก

    - เคร่ืองปรุงรส (ซุปกอน/ ผง)

    - ผงชูรส

    - น้ําพริกแกง

    - เคร่ืองปรุงรสและเคร่ืองเทศ

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

10. เคร่ืองดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล (บริโภคที่บาน)

ผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรูป

    - กาแฟเม็ด  กาแฟผง 

           (รวมกาแฟผงสําเร็จรูป)

    - ชาผงสําเร็จรูป/ ใบชา

    -ไมโล  โอวัลติน โกโก/ 

           ชอคโกแลตผง

    - ผลิตภัณฑก่ึงสําเร็จรูปอื่นๆ (ระบุ).... 

-46-

ปริมาณ ปริมาณ

(1)

ไมไดซ้ือ/ จาย 

เบิกได หรือ

ผลิตเอง ....... 2

ปริมาณ ปริมาณ
รายการคาใชจาย



วันท่ี ......................พ.ศ. 2554 วันท่ี .....................พ.ศ. 2554 วันท่ี .......................พ.ศ. 2554

จํานวนผูรับประทาน.......คน จํานวนผูรับประทาน........คน จํานวนผูรับประทาน......คน

 ไมไดซื้อ / จาย

รหัส รหัส รหัส รวมปริมาณ เบิกได

ตาม จํานวนเงิน ตาม จํานวนเงิน ตาม จํานวนเงิน (ของรหัส 1 และ 2) หรือผลิตเอง

สดมภ / มูลคา สดมภ / มูลคา สดมภ / มูลคา (รวมจํานวนเงิน (รวมมูลคา

(2) (2) (2) ของรหัส 1) ของรหัส 2)

(กรัม) (บาท) (กรัม) (บาท) (กรัม) (บาท) (กรัม) (จํานวนเงิน) (มูลคา)
(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)

QF08 EF08

QF0801 EF0801

QF0802 EF0802

QF0803 EF0803

QF0804 EF0804

QF0805 EF0805

QF0806 EF0806

QF0808 EF0808

QF0809 EF0809

QF09 EF09

QF0901 EF0901

QF0902 EF0902

QF0903 EF0903

QF0904 EF0904

QF0905 EF0905

QF0906 EF0906

QF0907 EF0907

QF0908 EF0908

QF0909 EF0909

QF0910 EF0910

QF0911 EF0911

QF0912 EF0912

QF10 EF10

QF1002 EF1002

QF1004 EF1004

QF1003 EF1003

ซื้อ / จาย

ปริมาณ

QF0913 EF0913

EF1001QF1001

EF0807QF0807

-47-

ปริมาณ ปริมาณ

การบริโภคในรอบสัปดาห

รหัส  

รายการ

รหัส  

รายการ

จํานวนเงิน/มูลคา



วันท่ี ...................................พ.ศ. 2554 วันท่ี ....................พ.ศ. 2554 วันท่ี .....................พ.ศ. 2554 วันท่ี .....................พ.ศ. 2554

จํานวนผูรับประทาน..................คน จํานวนผูรับประทาน.....คน จํานวนผูรับประทาน......คน จํานวนผูรับประทาน......คน

รหัส

ซ้ือ/ จาย ....... 1 รหัส รหัส รหัส

จํานวนเงิน ตาม จํานวนเงิน ตาม จํานวนเงิน ตาม จํานวนเงิน

/ มูลคา สดมภ / มูลคา สดมภ / มูลคา สดมภ / มูลคา

(2) (2) (2)

(กรัม) (บาท) (กรัม) (บาท) (กรัม) (บาท) (กรัม) (บาท)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

ผลิตภัณฑสําเร็จรูป

    -โซดา

    - น้ําอัดลม

    - น้ําผัก/ น้ําผลไม

    - น้ําด่ืมบริสุทธิ์ (บรรจุขวด)

    - น้ําแข็ง (ยูนิตถุง)

    - กาแฟ (กาแฟเย็น - ดําเย็น)

    - เคร่ืองด่ืมชูกําลัง/บํารุงรางกาย

    - กาแฟสําเร็จรูปพรอมด่ืม

    - ชาสําเร็จรูปพรอมด่ืม

    - อาหารเสริมบํารุงสุขภาพ 

           เชน ซุปไกสกัด  รังนก

    - ผลิตภัณฑสําเร็จรูปอื่นๆ (ระบุ) .  

11. อาหารสําเร็จรูปท่ีซ้ือมา (บริโภคท่ีบาน)

    - ขาวแกง/ ขาวหอ

    - ขาวผัด

    - กับขาวสําเร็จรูป

    - กวยเต๋ียว/ บะหมี่

    - แฮมเบอรเกอร/ แซนวิช

    - อาหารปนโต

    - บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป

    - อาหารกระปองสําเร็จรูป

    - อาหารสําเร็จรูปท่ีนํามาอบ

            ดวยความรอนและพรอม

            รับประทาน  เชน CP,  S&P

    - อาหารวาง/สําเร็จรูปอื่น ๆ

12. อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล (บริโภคนอกบาน)

    - อาหารเชา (ระบุ) ..........................  

    - อาหารกลางวัน (ระบุ) .................  

    - อาหารเย็น (ระบุ) .........................  

    - อาหารประเภทฟาสตฟูต 

           เชนไกทอด KFC   พิซซา

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

-48-

รายการคาใชจาย
ปริมาณ ปริมาณ

(1)

ไมไดซ้ือ/ จาย 

เบิกได หรือ

ผลิตเอง ....... 2

ปริมาณ ปริมาณ



วันท่ี ....................พ.ศ. 2554 วันท่ี .......................พ.ศ. 2554 วันท่ี .....................พ.ศ. 2554

จํานวนผูรับประทาน.......คน จํานวนผูรับประทาน........คน จํานวนผูรับประทาน......คน

 ไมไดซื้อ / จาย

รหัส รหัส รหัส รวมปริมาณ เบิกได

ตาม จํานวนเงิน ตาม จํานวนเงิน ตาม จํานวนเงิน (ของรหัส 1 และ 2) หรือผลิตเอง

สดมภ / มูลคา สดมภ / มูลคา สดมภ / มูลคา (รวมจํานวนเงิน (รวมมูลคา

(2) (2) (2) ของรหัส 1) ของรหัส 2)

(กรัม) (บาท) (กรัม) (บาท) (กรัม) (บาท) (กรัม) (จํานวนเงิน) (มูลคา)
(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)

QF11 EF11

QF1101 EF1101

QF1102 EF1102

QF1103 EF1103

QF1104 EF1104

QF1105 EF1105

QF1106 EF1106

QF1107 EF1107

QF1108 EF1108

QF1109 EF1109

QF1111 EF1111

QF12 EF12

QF1201 EF1201

QF1202 EF1202

QF1203 EF1203

QF1204 EF1204

QF1205 EF1205

QF1206 EF1206

QF1207 EF1207

QF1208 EF1208

QF1209 EF1209

QF1210 EF1210

QF13 EF13

QF1301 EF1301

QF1302 EF1302

QF1303 EF1303

QF1305 EF1305

-49-

การบริโภคในรอบสัปดาห

รหัส  

รายการ

รหัส  

รายการ

จํานวนเงิน/มูลคา

ซื้อ / จาย

EF1304QF1304

ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ

QF1110 EF1110



วันท่ี ...................................พ.ศ. 2554 วันท่ี ....................พ.ศ. 2554 วันท่ี .....................พ.ศ. 2554 วันท่ี .....................พ.ศ. 2554

จํานวนผูรับประทาน..................คน จํานวนผูรับประทาน.....คน จํานวนผูรับประทาน......คน จํานวนผูรับประทาน......คน

รหัส

ซ้ือ/ จาย ....... 1 รหัส รหัส รหัส

จํานวนเงิน ตาม จํานวนเงิน ตาม จํานวนเงิน ตาม จํานวนเงิน

/ มูลคา สดมภ / มูลคา สดมภ / มูลคา สดมภ / มูลคา

(2) (2) (2)

(กรัม) (บาท) (กรัม) (บาท) (กรัม) (บาท) (กรัม) (บาท)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

13. เคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล

      (เชน เบียร  ไวน สุรา กระแช ฯลฯ)

บริโภคท่ีบาน 

    - เบียร

    - ไวน

    - สุรา

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

บริโภคนอกบาน

    - เบียร

    - ไวน

    - สุรา

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

14. ยาสูบ หมาก ยานัตถุ

      และผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน

บุหรี่ ซิการ ยาเสน ยาตั้ง ฯลฯ

    - บุหร่ี

    - ซิการ ยาเสน ยาต้ัง ฯลฯ

ยานัตถุ/หมาก/พลู/ยาฉุน/ยาจืด

    - ยานัตถุ

    - หมาก พลู ยาฉุน ยาจืด ฯลฯ

(1)

ไมไดซ้ือ/ จาย 

เบิกได หรือ

ผลิตเอง ....... 2

ปริมาณ ปริมาณ
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รายการคาใชจาย
ปริมาณ ปริมาณ



วันท่ี ....................พ.ศ. 2554 วันท่ี .......................พ.ศ. 2554 วันท่ี .....................พ.ศ. 2554

จํานวนผูรับประทาน.......คน จํานวนผูรับประทาน........คน จํานวนผูรับประทาน......คน

 ไมไดซื้อ / จาย

รหัส รหัส รหัส รวมปริมาณ เบิกได

ตาม จํานวนเงิน ตาม จํานวนเงิน ตาม จํานวนเงิน (ของรหัส 1 และ 2) หรือผลิตเอง

สดมภ / มูลคา สดมภ / มูลคา สดมภ / มูลคา (รวมจํานวนเงิน (รวมมูลคา

(2) (2) (2) ของรหัส 1) ของรหัส 2)

(กรัม) (บาท) (กรัม) (บาท) (กรัม) (บาท) (กรัม) (จํานวนเงิน) (มูลคา)
(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)

QF14 EF14

QF1401 EF1401

QF1402 EF1402

QF1403 EF1403

QF1404 EF1404

QF15 EF15

QF1501 EF1501

QF1502 EF1502

QF1503 EF1503

QF1504 EF1504

QF16 EF16

QF1601 EF1601

QF1602 EF1602

QF17 EF17

QF1701 EF1701

QF1702 EF1702

จํานวนเงิน/มูลคา

ปริมาณ

ซื้อ / จาย
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ปริมาณ ปริมาณ

การบริโภคในรอบสัปดาห

รหัส  

รายการ

รหัส  

รายการ



โดยปกติท่ัวไป สมาชิกในครัวเรือนของทาน (สวนใหญ) ไปจับจายซ้ือของเพ่ือการอุปโภคบริโภค ณ สถานท่ีใด
(ใหบันทึกรหัสแหลงซื้อตามรายการสินคา)

แหลงซื้อ

รานคาท่ัวไป ……............……..........................................…………...........………… = 1

ตลาดขายของสด/ แหง  ตลาดนัด…...................................................………………... = 2

1. เสื้อผา  เครื่องนุงหม ประเภทหาง/ซูปเปอรมารเก็ต

              และของใชสวนบุคคล .......... SHOP1  - รานขายสินคาลดราคา (เชน เทสโกโลตัส  บ๊ิกซี  คารฟู  แมคโคร) .......................  = 3

2. เครื่องเรือน เครื่องใช  - ซูปเปอรมารเก็ตอื่นๆ (เชน ทอปส แม็กซแวลู โฮมเฟรชมารท ฯลฯ) ....................  = 4

              และอุปกรณตกแตงบาน ....... SHOP2  - รานสะดวกซื้อ (เชน เซเวนอีเลฟเวน  วีชอป  แฟมิลี่มารท  108-ชอป ฯลฯ) ...........  = 5

3. อาหารที่ซื้อมาปรุงที่บาน  - หางสรรพสินคา (เชน เซ็นทรัล  โรบินสัน  บางลําภู  ตั้งฮ่ัวเส็ง ฯลฯ).....................  = 6

          - อาหารแหง ............................. SHOP3  - รานสินคาเฉพาะอยางและหางอื่นๆ (เชน วัตสัน  ซีพีเฟรชมารท ฯลฯ)................. = 7

          - อาหารสด ............................... SHOP4  - หางด้ังเดิมท่ีจัดต้ังโดยผูประกอบการในจังหวัด ................................................  = 8

   ปริมาตร ↔ น้ําหนัก
   1  ตัน              =    1,000  กิโลกรัม         1  เกวียน = 100  ถัง        1  ลิตร ≈ 1  กิโลกรัม

   1  กิโลกรัม     =    2.2046  ปอนด         1  ถัง = 20  ลิตร        1  ลิตร ≈ 1,000  กรัม

   1  กิโลกรัม     =    1,000  กรัม         1  แกลลอน = 4.546  ลิตร

   1  ปอนด         =    0.4536  กิโลกรัม         1  ลิตร = 1,000 มิลลิลิตร (ซีซี)

   1  ถัง               =    15  กิโลกรัม (ขาวสาร)         1 ถวย = 240  มิลลิลิตร (ซีซี)

   1  กระสอบ     =    100  กิโลกรัม
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ตอนท่ี 5  แหลงซื้อสินคาอุปโภคบริโภคสวนใหญของครัวเรือน

น้ําหนัก ปริมาตร

รายการสินคา
  รหัส  

รายการ
แหลงซ้ือ

3 0REC 0 1 SUB

 

 

 

 

(โดยประมาณ)

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"

หนวยวัด

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

2553 2552 2551 2550 2549 2548 2547 2546 2545 2544 2543 2542
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2541 2540 2539 2538 2537 2536 2535 2534 2533 2532 2531 2530
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2529 2528 2527 2526 2525 2524 2523 2522 2521 2520 2519 2518
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2517 2516 2515 2514 2513 2512 2511 2510 2509 2508 2507 2506
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

2505 2504 2503 2502 2501 2500 2499 2498 2497 2496 2495 2494
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

2493 2492 2491 2490 2489 2488 2487 2486 2485 2484 2483 2482
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

2481 2480 2479 2478 2477 2476 2475 2474 2473 2472 2471 2470
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

2469 2468 2467 2466 2465 2464 2463 2462 2461 2460 2459 2458
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96



 

 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. 2554           วันท่ี…………….เดือน……………………พ.ศ. 2554

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

(ตําแหนง ..............................................................................................)

       วันท่ี……………เดือน……………………..พ.ศ. 2554

              การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554

              (แบบสํารวจรายไดของครัวเรือน)

(บันทึกในสํานักงาน)

ลับ

สศส. 3



   

        

รหัสรายการ

   1.  ช่ือและลําดับท่ีของสมาชิกในครัวเรือนท่ีทํางานเปนลูกจาง IW 01

   2.  บันทึกอาชีพท่ีเปนลูกจาง (ทุกอาชีพ) รหัสอาชีพ IW02

ชั้นทางเศรษฐกิจ 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) ท่ีไดรับตามขอ 4 (เฉพาะท่ีเปนตัวเงิน) IW06

   ถามทุกอาชีพ

   6.  สวนใหญทํางานกี่วันตอเดือน IW07

   7.  สวนใหญทํางานกี่ช่ัวโมงตอวัน IW08

   8.  (เฉพาะทํางานเปนรายชิ้น)  สวนใหญทํางานไดกี่ช้ินตอเดือน IW09

   9.  (เดือนที่แลว)  คาตอบแทนจากการทํางานในแตละอาชีพท่ีไดรับ (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 เดือนที่แลว) คาตอบแทนจากการทํางานในแตละอาชีพท่ีไดรับ (เฉพาะท่ีเปนตัวเงิน)

          10.1 คาจางหรือเงินเดือน รวม คาเปอรเซ็นตจากการขายสินคาหรือบริการ (หัก คาซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใชสําหรับการรับจาง) IW12

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

  11.   ( ในรอบ 12 เดือนที่แลว) สวัสดิการตาง ๆ จากการทํางานในแตละอาชีพท่ีไดรับ  (บันทึกมูลคา)

         11.1 อาหารและเครื่องดื่ม (ไมรวม เบ้ียเล้ียงท่ีไดรับสําหรับการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีทํางาน)…….....…………………..….…..….………… 

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

         11.3 คานํ้า คาไฟฟา………………………………………………………...………………………………..………………………… 

         11.4 คาพาหนะรับสง/คานํ้ามันรถ (ไมรวม คาพาหนะที่ไดรับสําหรับการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีทํางาน)……………..…..…...….….…….… 

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

         11.6 เสื้อผา เครื่องนุงหม  รวม สิ่งของและบริการอ่ืนที่ไดรับเปนสวนหน่ึงของคาจาง……....…………….....……..……….………. 

IW14
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ตอนท่ี 1 ทํางานโดยไดรับคาจางและเงินเดือน  (ในรอบ 12 เดือนท่ีแลว)

รวม 11.1 - 11.6

รวม 9.1-9.2

รวม 10.1-10.2

   (ในรอบ 12 เดือนที่แลว)

  ใหถามเฉพาะสมาชิก  ที่รายงานสถานภาพการทํางาน 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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0 1

1 3  REC
0 2 0 3



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)…….…..………...……………… IB0901

             7.2   คาเชาสํานักงาน หรือรถท่ีใชทําธุรกิจ(ท่ีจายจริง) (เชน รถแท็กซ่ี รถบรรทุกเล็กท่ีใชขายของเร ฯลฯ)………..…...…………...…..…. IB0902

             7.3   คาไฟฟา  นํ้า  นํ้ามัน  แกส  ฯลฯ (ถาใชรวมกับครัวเรือน ใหประมาณเฉพาะท่ีใชในธุรกิจเทาน้ัน)……………..…..………..…….….. IB0903

             7.4   คาจาง และเงินเดือนพนักงานหรือลูกจาง (รวม คาลวงเวลา โบนัส และสวัสดิการตาง ๆ เชน อาหาร  เส้ือผา  ฯลฯ) …………..…...…… IB0904

             7.5   คารักษาพยาบาล และยารักษาโรคสําหรับพนักงานหรือลูกจาง …….…….……...……………..………………….….……… IB0905

             7.6   คาดอกเบ้ียเงินกู คาเบ้ียประกัน ฯลฯ …………..…..………………...…….....…………..…….…...….……………………… IB0906

             7.7  คาภาษีของกิจการน้ี และคาใชจายอ่ืน ๆ ของกิจการ…………………...………..…….…….……………………………….… IB0907

IB09

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

   9.   ถากิจการน้ีมีบุคคลอื่น(ท่ีมิใชสมาชิกของครัวเรือน)เปนหุนสวนอยูดวย

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

ประเภทกิจการ

รอยละ

รวม 7.1 - 7.7

ตอนที่ 2  การประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม  หรือวิชาชีพที่ไมใชการเกษตร  (ในรอบ 12 เดือนที่แลว)
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  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)

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

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

1 4  REC
0 1 0 2



  
  

 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 เดือนที่แลว)  คาใชจายในการประกอบการเกษตรทั้งหมด (ในขอ  6 - 10) (จายเปนเงิน หรือสิ่งของ หรือไดรับความชวยเหลือ)

ไมรวม   1. คาใชจายที่ไดใชไปแลวในฤดูการผลิตใหม  ที่ยังไมใหผลผลิต

               2. คาใชจายในการซื้อสัตวใชงาน / ทําพันธุ   หรือเครื่องมือเครื่องใชประเภทสินทรัพย  เชน  รถแทรกเตอร  เครื่องสูบน้ํา ฯลฯ

ชนิดของ

พืชผล/ ส่ิงของ

11.1 (ประเมิน) คาเชาท่ีดินของตนเอง / พอแมญาติพ่ีนอง

           ท่ีดินสาธารณะท่ีใชในการเกษตร (รวมที่ใชฟรี)

11.2 คาเชาท่ีดินท่ีใชในการเกษตร IA2502 IA2602 IA2702

11.3 คาซ้ือ/ซอมแซม/เชาเครื่องมือเครื่องใช

คาเชาสัตวใชงาน

           (เชน มีด จอบ เสียม คาเชารถแทรกเตอร คาเชาวัว / ควาย ฯลฯ) IA2503 IA2603 IA2703

11.4 คาเชื้อเพลิง ไฟฟา นํ้าชลประทาน นํ้ามัน ฯลฯ IA2504 IA2604 IA2704

11.5 คาปุย ยาฆาแมลง ยาฆาเชื้อรา ยาทําลายวัชพืช ฯลฯ IA2505 IA2605 IA2705

11.6 คาเมล็ดพันธุพืช  พันธุสัตว

(ลูกเปด ลูกปลา และลูกสัตวอ่ืน ๆ) (รวม ไขที่ใชเพาะฟก) IA2506 IA2606 IA2706

11.7 คาอาหารสัตว  (รวม เมล็ดพืชที่ใชเล้ียงสัตวผลิตไดเอง) IA2507 IA2607 IA2707

11.8 คาจางคนงาน  (รวม คาอาหารที่จัดเล้ียงผูมาชวยทําการเกษตร) IA2508 IA2608 IA2708

11.9 คาใชจายอื่น ๆ เชน คาภาษีท่ีดิน ดอกเบ้ียเงินกู

          คาขนสงผลผลิต และอื่น ๆ IA2509 IA2609 IA2709

       รวม   11.2 - 11.9 IA25 IA26 IA27

   12.   (เดือนที่แลว)"รายรับ"  และ "คาใชจาย"  จากการประกอบการเกษตร (ทั้งที่เปนตัวเงินและสิ่งของ)

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

คาใชจาย ……………...……………..      IA29 บาท

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

 ไมไดซ้ือ/จายเปนเงิน
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(ใชผลผลิตของตนเอง  ไดรับความชวยเหลือ)

มูลคา
คาใชจาย

ซ้ือ/จายเปนเงิน

ผลผลิตของตนเอง ไดรับความชวยเหลือ

IA24



รหัส เดือนท่ีแลว

รายการ เปนตัวเงิน เปนส่ิงของ เปนตัวเงิน

IO01

 1. บําเหน็จ บํานาญ เบ้ียหวัด เงินสงเคราะหตางๆ IO02

 2. เงินชดเชยและ/หรือเงินทดแทนจากการออกจากงาน IO03

 3. เงินชวยเหลือท่ีไดรับจากบุคคลอ่ืนนอกครัวเรือน IO04

 4. เงินสงเคราะหผูสูงอายุและผูพิการ รวมท้ังความชวยเหลือ 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)

17

27



ก. มูลคาทรัพยสินของครัวเรือน

     1. มูลคา(บาน ท่ีดิน และสิ่งปลูกสราง)ท่ีครัวเรือนเปนเจาของ

         1.1 ใชเปนท่ีอยูอาศัย / บานพักช่ัวคราว / บานพักตากอากาศ AD01

                (กรณีเปนเจาของบานบนท่ีดินเชา/ท่ีดินสาธารณะ ใหประเมินเฉพาะบาน)
              

 - ใชเปนท่ีอยูอาศัย AD01_1 บาท

 - บานพักช่ัวคราว / บานพักตากอากาศ AD01_2 บาท

         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
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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
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(บุคคลท่ัวไป รวมแชร)

  สหกรณออมทรัพย / สวัสดิการของหนวยงาน       = 5

  หน้ีในระบบ

     (ธนาคาร สถาบันการเงิน
   สหกรณ กองทุนหมูบาน ฯลฯ)

หน้ีนอกระบบ

           AD23

           AD19

           AD20

(บาท)

           AD18

(บาท)

           AD21

           AD22
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ตอนท่ี 6  การยายถิ่นและการสงเงิน

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

ก.  ผูที่สงเงินกลับมาใหครัวเรือนนี้
   2.   บุคคลตามขอ 1   
          2.1   ที่  ิ ั /  ิ ั ั ื ี้ทั้ กี่เคยสงเงนกลบมา ใหเงนกบครวเรอนน งหมด คน MR02

          2.2   ที่ส ิ ั /  ิ ั ั ื ี้ทุ กี่   (ป ุบั ั  ู)งเงนกลบมา ใหเงนกบครวเรอนน กป คน จจ นยงสงอย MR03

   รายละเอี ุ ี่ส ิ ั / ยดเฉพาะบคคลท งเงนกลบมา ให คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3

   (ถามีมากกวา 3 คน ใหบันทึกเฉพาะคนท่ีสงเงินกลับมามากท่ีสุด ในรอบ 12 เดือนท่ีแลว) (1) (2) (3)

   3.   เพศ                  ชาย =  1 หญิง          =  2 MR04

   4.   อายุนั ึ ั ิ ั้ ุ  ีท่ี ุ า บั ึกบถงวนเกดครงสดทาย   (กรณ อายมากกว  99 นท  "99") MR05

   5.   ั ั กั ั  ั ืความสมพนธ บหวหนาครวเรอน MR06

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

   6.   ชั้ ึ ู ุ ี่ ี  (ถ  ี บั ึก  ีนการศกษาสงสดทเรยนจบ าไมเคยเรยน  นท    "ไมเคยเรยน") MR07

          

   7.   อาชี ั ื ี่  ํ   ื  ท่ี ว)พหลกหรองานทใชเวลาทาสวนใหญ (ในรอบ 12 เดอน แล MR08

         (ใหบันทึกรายละเอียดลักษณะงาน/อาชีพหลักท่ีทํา) 

         (ถาไมไดทํางานหารายได ใหระบุสาเหตุมาใหทราบดวย เชน แมบาน  เกษียณ)   

   8.   ุ ื ุ ิจ (ถ  ทํ    ประเภทอตสาหกรรมหรอประเภทธรก าไมได างานหารายได  ให "ปลอยวาง") MR09

   9.   เหตุ ี่ย ั ื ี้ผลท ายออกไปจากครวเรอนน MR10

         (ถามีการยายออกไปจากครัวเรือนน้ีหลายคร้ัง ใหบันทึกเหตุผลคร้ังสุดทาย)

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

  10.   ี่ที่ย ู ั  ั ื ี้สถานท ายไปอยหลงจากยายออกจากครวเรอนน MR11

          หมูบานเดียวกัน  = 1    อําเภอเดียวกัน   = 3    จากจังหวัดอ่ืนมาอยู กทม. = 5    ตางภาค       = 7

          ตําบลเดียวกัน     = 2    จังหวัดเดียวกัน  = 4    ภาคเดียวกัน                  = 6       ตางประเทศ  = 8

  11.   ( ื ี่ ว) บุ ี่ย ี้ สง/  ิ ั ั้  ิ ในรอบ 12 เดอนทแล คคลท ายออกไปนได ใหเงนกลบมาทงหมดเปนเงนเทาไร MR12

   ข.   ผูที่สงเงินกลับมาใหครัวเรือน นอกเหนือจากบุคคลไมเกิน 3 คน ตามขอ ก. 

  12.  (   ื ี่ ว) ไดรั ิ  ั ิอื่    ิ ในรอบ 12 เดอนทแล บเงนสงกลบจากญาต นๆ รวมแลวเปนเงนเทาไร MR13

         (รวม บุคคลท่ีจากไปเกิน 10 ป)  (ไมรวม การชําระหน้ี)

รหัส
รายการ

1 8REC 0 1 SUB
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ค.  ผูท่ีครัวเรือนน้ีสงเงินไปให
   13.  บุคคลตามขอ 1       

             13  ท่ี ั ื ี้  ิ ท้ั กี่.1  ครวเรอนนเคยสงเงนไปให งหมด คน MP01

             13  ท่ี ั ื ี้ส ิ ทุ กี่  (ป ุบั ั  ู).2  ครวเรอนน งเงนไปให กป คน จจ นยงสงอย MP02

   รายละเอี ุ ี่ ั ื  ิ ยดเฉพาะบคคลทครวเรอนสงเงนไปให คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3

   (ถามีมากกวา 3 คน ใหบันทึกเฉพาะคนท่ีครัวเรือนน้ีตองสงเงินไปใหมากที่สุด ในรอบ 12 เดือนท่ีแลว) (1) (2) (3)

   14.  เพศ                 ชาย     = 1 หญิง        =  2 MP03

   15.  อายุนั ึ ั ิ ั้ ุ   ( ็ ุตํ่ า ป บั ึก ีท่ี ุ า ป บั ึกบถงวนเกดครงสดทาย เดกอาย ากว  1 นท  "00" กรณ อายมากกว  99 นท  "99") MP04

   16.  ั ั กั ั  ั ืความสมพนธ บหวหนาครวเรอน MP05

          สามี / ภรรยา                 =  2 บุตรของบุตร = 6
          บุ ี่ยั  ตรท งไมไดสมรส    =  3 บิดามารดา (รวมพอตา
          บุ ี่ วตรทสมรสแล          =  4    แมยาย  ปู  ยา  ตา  ยาย) = 7
          บุ  บุ ตรเขย ตรสะใภ      =  5 พ่ีนอง ญาติอ่ืน ๆ = 8

   17.  ช้ั ึ ู ุ ี่ ี  (ถ  ี บั ึก  ีนการศกษาสงสดทเรยนจบ าไมเคยเรยน  นท    "ไมเคยเรยน") MP06

            

   18.  อาชี ั ื ี่   ทํา ( ื  ท่ี ว)พหลกหรองานทใชเวลาสวนใหญ ในรอบ 12 เดอน แล MP07

          (ใหบันทึกรายละเอียดลักษณะงาน/อาชีพหลักท่ีทํา)

         (ถาไมไดทํางานหารายไดใหระบุสาเหตุมาใหทราบดวย  เชน แมบาน  นักเรียน) 

   19.   ุ ื ุ ิจ (ถ  ทํ    ประเภทอตสาหกรรมหรอประเภทธรก าไมได างานหารายได   ให "ปลอยวาง") MP08

   20.  เหตุ ี่ย ั ื ี้ ผลท ายออกไปจากครวเรอนน MP09

          (ถามีการยายออกไปจากครัวเรือนน้ีหลายคร้ัง ใหบันทึกเหตุผลคร้ังสุดทาย)

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

   21.  ี่ท่ีย ู ั  ั ื ี้สถานท ายไปอยหลงจากยายออกจากครวเรอนน MP10

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

   22.  ( ื ี่ ว) ั ื ี้ สง  ิ ผูท่ีย ั้  ิ ในรอบ 12 เดอนทแล   ครวเรอนนได / ใหเงนแก ายออกไปทงหมดเปนเงนเทาไร MP11

ง.  ผูท่ีครัวเรือนน้ีตองสง/ใหเงิน  นอกเหนือจากบุคคลไมเกิน 3 คน  ตามขอ ค. 

   23.   ( ื ี่ ว ั ื ี้ ส ิ  ิ ื่น ๆ   ิ ในรอบ 12 เดอนทแล ) ครวเรอนนได งเงนไปใหญาตคนอ รวมแลวเปนเงนเทาไร MP12

           (รวม บุคคลที่จากไปเกิน 10 ป)  (ไมรวม การชําระหน้ี)

รหัส
รายการ

1 8REC 0 2 SUB
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