
ก.  สถานทีต่ั้งของครัวเรือน

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

      2.  จงัหวดั…….……………………………………………………      CWT

      3.   อาํเภอ / เขต..…………………………………………………..      AMP

      4.   ตาํบล / แขวง.….………………………………………………      TMB

      5.            ในเขตเทศบาล                      นอกเขตเทศบาล      AREA

      6.   เขตแจงนบัท่ี……………………….………………….……….      E.A.

      7.   ชุมรุมอาคาร / หมู่ท่ี……..………………….…………………      BLK / VIL

            ช่ือหมู่บา้น…………………………………………..….……..
            บา้นเลขท่ี……….……. ถนน…………….…………………..      PSU_NO

      8.  ช่ือหวัหนา้ครัวเรือน……………………………………….……      HH_NO

ข.  สรุปผลการสัมภาษณ์ครัวเรือน         ENU

รหัส รหัส

     ไดข้อ้มลู - ไดข้อ้มลู…………………………….. 1    แจงนบัไม่ไดข้อ้มลู        - ไปสามคร้ังไม่พบผูต้อบสมัภาษณ์…..   6

- ไดข้อ้มลูครัวเรือนใหม่       -  ไม่ใหค้วามร่วมมือ……...….……...    7

        ท่ีอยูแ่ทนครัวเรือนตวัอยา่งเดิม…. 2       -  สาเหตุอ่ืนๆ เช่น หาบา้นไม่พบ

- บา้นร้ือถอน ไฟไหม…้……………… 3           นํ้าท่วม  (ระบุ)…...…......…….…..    8

- บา้นวา่ง……………………………… 4

     ไม่ไดข้อ้มลู - ไดข้อ้มลู.………..…………………… 5

           ลงช่ือ…………….………….……………            ลงช่ือ…………….………….……………
                           (พนกังานแจงนบั)                             (พนกังานบรรณาธิกรและลงรหสั)

           วนัท่ี……………เดือน……………………..พ.ศ. 2555            วนัท่ี…………….เดือน……………………พ.ศ. 2555

       ตรวจแล้ว   ลงช่ือ…………….………….……………

  (ตาํแหน่ง…………….………….……....…….……………)

       วนัท่ี……………เดือน……………………..พ.ศ. 2555

ประโยชน์ทีป่ระชาชนจะได้รับ
           หน่วยงานภาครัฐนาํไปใชก้าํหนดนโยบายวางแผนดา้นประชากร เศรษฐกิจ และสงัคมของประเทศ เช่น แกปั้ญหาหน้ีสินและ

ความยากจนของประชาชน ส่งเสริมการออม จดัสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล การสงเคราะห์คนพิการ และผูด้อ้ยโอกาส เป็นตน้

      ขั้นนับจด ขั้นแจงนับ

        (บันทกึในสํานักงาน)

   

   ใช้เวลาในการสัมภาษณ์……...…...ชัว่โมง………..….นาที

เดือนท่ีปฏิบติังาน……………….…

การสํารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2555
(แบบสํารวจสมาชิกและการใช้จ่ายของครัวเรือน)

(รวมสุขภาพจิตคนไทย)

ลับ

สศส. 2

ครัวเรือนของท่านประสบภาวะ
นํ้ าท่วมภายในตวับา้น/ท่ีพกัอาศยั
(ไม่รวม บริเวณรอบๆ ตวับ้าน
เช่น สนามหญ้า)   ในช่วงเดือน
กรกฎาคม-ธนัวาคม 2554 หรือไม่

FLOOD

ไม่ท่วม  =  0      ท่วม  =  1





-3-

สรุปข้อมูลครัวเรือน
(บันทึกในสํานักงาน)

รายการ แบบ ตอน รหัสรายการ

1. ื ี่ ิบัติ ั ก็ ้ ูลเดอนทปฏ งานจดเ บขอม สศส. 2   หนา้ปก  A01

2. การทํางานของสมาชิกและสถานภาพทางเศรษฐกจิของครัวเรือน

2.1 จาํนวนผูท่ี้ทาํงานหารายไดแ้ละผูท่ี้ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง

                                               รวม ลูกจ้างในธุรกิจของครัวเรือน และคนรับใช้  (HM02=0) สศส. 2   ตอนท่ี 1  A02

2.2 จาํนวนผูท่ี้ทาํงานหารายไดแ้ละผูท่ี้ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง

                                               ไม่รวม ลูกจ้างในธุรกิจของครัวเรือน และคนรับใช้  (HM02=0) สศส. 2   ตอนท่ี 1  A02_1

3. จํานวน  Sub - record

Record 02  : - จํ ิ ั ื  ( ลู ้ ธุ ิ ั ื ั ช้)านวนสมาชกของครวเรอน รวม กจางใน รกจของครวเรอนและคนรบใ สศส. 2   ตอนท่ี 1  A04

                - จาํนวนสมาชิกของครัวเรือน (ไม่รวมลูกจ้างในธุรกิจของครัวเรือนและคนรับใช้) สศส. 2   ตอนท่ี 1  A04_1

4. ค่ ้ จ่ ั ื  ด้ ื่ พิ ์ )าใช ายของครวเรอน (Generate วยเครองคอม วเตอร สศส. 2   ตอนท่ี 3 - 4

4. ค่ ชจ้่ ั้ ิ ้ ี่ ่ ื ั ื1 าใ ายทงสนเฉลยตอเดอนของครวเรอน A07

4. ค่ ชจ้่ ุ ิ ล่ี ่ ื ั ื2 าใ ายอปโภคบรโภคเฉ ยตอเดอนของครวเรอน A08

4. ค่ ชจ้่ า  ื่ ื่ม ยาสูบ ี่ ่ ื ั ื3 าใ ายอ หาร เครองด และ เฉลยตอเดอนของครวเรอน A09

4. ค่ ชจ้่ ั้ ิ ้ ี่ ่ ื ่4 าใ ายทงสนเฉลยตอเดอนตอคน A10

4. ค่ ชจ้่ ุ ิ ล่ี ่ ื ่5 าใ ายอปโภคบรโภคเฉ ยตอเดอนตอคน A11

4. ค่ ชจ้่ า  ื่ ื่ม ยาสูบ ี่ ่ ื ่6 าใ ายอ หาร เครองด และ เฉลยตอเดอนตอคน A12

5. ุ ้ ( ้สํ ั ถู ้ ั ้ ู ่ ั้น)สรปรายได ใช าหรบตรวจสอบความ กตองแนบนยของขอมลเทาน สศส. 3

5. ้ ่ ้ / ิ ื ี่ ่ ื ั ื1 รายไดจากคาจาง เงนเดอนเฉลยตอเดอนของครวเรอน B01

5. ้ ุ ิ ี่ ่ ื ั ื2 รายไดจากการประกอบธรกจเฉลยตอเดอนของครวเรอน B02

5. ้ ล่ี ่ ื ั ื3 รายไดจากการประกอบการเกษตรเฉ ยตอเดอนของครวเรอน B03

5. ้ ่ ื่น ๆ ี่ ่ ื ั ื4 รายไดจากแหลงอ เฉลยตอเดอนของครวเรอน B04

6. ค่า ั ื ) Weight (ครวเรอน A52

7. ค่า ช ํ ับ   สุ ิ ย) Weight (ประ ากรสาหร  Record 27 ขภาพจตคนไท A54

0 1REC 0 1 SUB



   1.  จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน...…………………..คน

   2.  ช่ือ และลาํดบัทีข่องสมาชิกในครัวเรือน (ให้เรียงลาํดบัตามรหัสในข้อ 3) HM01

   3.  ความสัมพนัธ์กบัหัวหน้าครัวเรือน
         หวัหนา้ครัวเรือน          =  1          บุตรท่ีสมรสแลว้        = 4            บิดามารดา (รวมพ่อตา                       ผูอ้าศยั                                   =  9 HM02

         สามี / ภรรยา                =  2          บุตรเขย บุตรสะใภ ้    = 5                 แม่ยาย  ปู่  ย่า  ตา  ยาย)   = 7            ลูกจา้งในธุรกิจของครัวเรือน  

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

   4.   เพศ                         ชาย           =  1           หญิง        =  2 HM03

   5.   อายุนับถงึวนัเกดิคร้ังสุดท้าย (เดก็อายตุ ํา่กว่า 1 ปี บันทึก  "00"   กรณีท่ีอายมุากกว่า  99  ปี บันทึก  "99") HM04

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

   7.   ภาษาส่วนใหญ่ทีใ่ช้คุยกบัสมาชิกในครัวเรือน HM06

         ไทย =  1        มาเลย/์ ยาว ี=  2           จีน =  3          มอญ/ พม่า =  4         เขมร/ ส่วย =  5        กะเหร่ียง =  6        อ่ืน ๆ (ระบ…ุ..) =  7

    8.  เป็นผู้พกิารหรือไม่ HM07

                        ไม่พิการ     =  0      พิการแต่กาํเนิด พิการภายหลงั  
  - ทางร่างกาย                =  1   - ทางร่างกาย          =  4

            - ทางสติปัญญา         =  2   - ทางสติปัญญา       =  5
  - ทั้งร่างกายและสติปัญญา  =  3   - ทั้งร่างกายและสติปัญญา    =  6

    9.  สามารถดูแลตนเอง (ในชีวิตประจาํวนั)โดยไม่ต้องมีคนช่วยเหลอืได้หรือไม่ ไม่ได ้  = 0                ได ้   = 1 HM08

   10.  สามารถเดนิทางไป (นอกเขตพืน้ท่ี) ทีอ่ยู่อาศัยโดยไม่ต้องมีผู้ดูแลได้หรือไม่ ไม่ได ้  = 0                ได ้   = 1 HM09

   11.  สถานภาพสมรส (ถามเฉพาะสมาชิกท่ีมีอาย ุ15 ปีขึน้ไป) HM10

         โสด =  1        สมรส =  2          ม่าย =  3         หยา่ =  4          แยกกนัอยู ่=  5          เคยสมรสแต่ไม่ทราบสถานภาพ =  6              

   ถามเฉพาะสมาชิกทีม่ีอายต่ํุากว่า 15 ปี
   12.  มีพ่อและแม่อาศัยอยู่ด้วยหรือไม่ HM11

           อยู ่   =   1 (ข้ามไปถามข้อ15)     อยูก่บัพอ่คนเดียว  =  2      อยูก่บัแม่คนเดียว  =  3      อยูก่บัญาติ  =  4       อยูก่บัคนอ่ืน (ระบ.ุ..)  =  5
   13.   จาํนวนปีทีไ่ม่ได้อยู่กบัพ่อ และ/หรือ แม่ HM12

   14.   สาเหตุทีไ่ม่ได้อยู่กบัพ่อ และ/หรือ แม่ HM13

           พอ่และ/หรือแม่ เสียชีวติ   = 1                พอ่และ/หรือแม่ทาํงานคนละจงัหวดั      = 3  เพ่ือการศึกษา             = 5   

           พอ่แม่แยกทางกนั             = 2 พอ่และ/หรือแม่ทาํงานอยูต่่างประเทศ    = 4   อ่ืน ๆ (ระบ…ุ..…)         = 6

   ถามสมาชิกทุกคน (รวม ผู้ท่ีมีอายตุ ํา่กว่า 6 ปีท่ีเรียนหนังสือ)

   15.   ขณะนีก้าํลงัเรียนหนังสืออยู่หรือไม่ HM14

           ไม่เคยเรียน   = 0  (ข้ามไปถามข้อ 18)      เรียนอยูใ่นสถานศึกษาเอกชน   = 1      เรียนอยูใ่นสถานศึกษารัฐบาล   = 2       ไม่เรียนแลว้   = 3
   16.   ถา้ "ไม่เรียนแล้ว"  ใหร้ะบุ ช้ันสูงสุดทีเ่รียนจบ ช้ันสูงสุดท่ีเรียนจบ HM15

         (สาขา) HM16

           ถา้ "กาํลงัเรียน"     ใหร้ะบุ ช้ันสูงสุดทีเ่รียนจบ และ ช้ันทีก่าํลงัเรียน ช้ันท่ีกาํลงัเรียน HM17

   17.   ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (ตลอดปีการศึกษาท่ีผ่านมา)  (ถ้าไม่ได้จ่ายให้ประเมินมลูค่า)
                 -  ค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าบาํรุงการศึกษา…………………….…...…………………………………….………………. HM18

                 -  ค่าเคร่ืองแบบ (ทุกประเภทท่ีกาํหนด) …………………………………………………………..…………………………………..….. HM19

                 -  ค่าสมุดหนงัสือ/อุปกรณ์การเรียนอ่ืน ๆ……………...............................………………………………………….…………………… HM20

                 -  ค่าเดินทางไปเรียน………..…………………………………………………………….…………………………………….………. HM21
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ตอนที ่1    สมาชิกของครัวเรือน 

รหัส
  รายการ

( ถ้าช้ันสูงสุดท่ีเรียนจบเป็นอาชีวะและปริญญา

 ให้ระบสุาขาด้วย )
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   18.   (ปัจจุบัน) มีสวสัดกิารด้านการรักษาพยาบาลต่อไปนีห้รือไม่
      -  สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานราชการ/ รัฐวสิาหกิจ                                ไม่มี = 0          มี = 1 HM22

      -  บตัรประกนัสุขภาพถว้นหนา้ (30 บาทรักษาทุกโรคเดมิ ซ่ึงไม่ต้องจ่าย 30 บาทแล้ว) ไม่มี = 0          มี = 1 HM23

      -  บตัรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลของลูกจา้ง/ ผูป้ระกนัตน (บัตรประกนัสังคม) ไม่มี = 0          มี = 1 HM24

      -  บตัรประกนัสุขภาพเอกชน                                                                             ไม่มี = 0          มี = 1 HM25

      -  สวสัดิการจดัโดยนายจา้ง                                                                                  ไม่มี = 0          มี = 1 HM26

   19.   (ในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา) เคยได้รับผลประโยชน์ (ไม่ต้องคืน) จากโครงการช่วยเหลอืของรัฐต่อไปนีห้รือไม่
      -  เงินสงเคราะห์เพ่ือการยงัชีพสาํหรับผูสู้งอายุ                    ไม่ได ้= 0          ได ้= (ระบจุาํนวนปีท่ีได้) HM27

      -  เงินสงเคราะห์สาํหรับผูพิ้การ                    ไม่ได ้= 0          ได ้= (ระบจุาํนวนปีท่ีได้) HM28

      -  อาหารกลางวนั/อาหารเสริมฟรีสาํหรับนกัเรียน                    ไม่ได ้= 0          ได ้= (ระบจุาํนวนปีท่ีได้) HM29

      -  ทุนการศึกษาจากรัฐ                    ไม่ได ้= 0          ได ้= (ระบจุาํนวนปีการศึกษาท่ีได้) HM30

      - โครงการอ่ืน ๆ ของรัฐท่ีตั้งข้ึนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร                    ไม่ได ้= 0          ได ้= (ระบจุาํนวนปีท่ีได้) HM31

   20.   (ปัจจุบัน) ได้กู้ยมืเงินจากกองทุนต่าง ๆ (ต้องใช้คืน) ทีรั่ฐจดัให้ต่อไปนีห้รือไม่
      - โครงการเงินกูเ้พ่ือการศึกษาของรัฐ                    ไม่ได ้= 0          ได ้=1 HM32

      - โครงการธนาคารประชาชนเพ่ือผูป้ระกอบอาชีพอิสระรายยอ่ย                    ไม่ได ้= 0          ได ้=1 HM33

      -  กองทุนหมู่บา้น/กองทุนชุมชนเมือง                    ไม่ได ้= 0          ได ้=1 HM34

      -  กองทุนอ่ืน ๆ (ระบ…ุ…………………....)                    ไม่ได ้= 0          ได ้=1 HM35

   ถามเฉพาะสมาชิกทีม่ีอาย ุ15 ปีขึน้ไป (รวม ผู้มีอายตุ ํา่กว่า 15 ปี  ซ่ึงทาํงานมีรายได้เป็นของตนเอง)

   21.  อาชีพหลกัหรืองานทีใ่ช้เวลาทาํส่วนใหญ่ (ในรอบ 12 เดือนท่ีแล้ว) HM36

          (ให้บันทึกรายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะงาน/อาชีพหลกัท่ีทาํ ถ้าไม่ได้ทาํงานหารายได้ ให้ระบสุาเหตมุาให้ทราบด้วย เช่น  แม่บ้าน  เรียนหนังสือ ฯลฯ) 

   22.  สถานภาพการทาํงาน   (รหัสสําหรับผู้ไม่ได้ทาํงานหารายได้)
     นายจา้ง      =  01 แม่บา้น/ทาํงานบา้น =  08 HM37

     ทาํธุรกิจส่วนตวัโดยไม่มีลูกจา้ง      =  02 เรียนหนงัสือ =  09
     ช่วยธุรกิจในครัวเรือน โดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง      =  03 เดก็  คนชรา =  10
     ลูกจา้งรัฐบาล      =  04 ป่วย พิการ (ไม่สามารถทาํงานได้) =  11           (ข้ามไปตอนท่ี 2)

     ลูกจา้งรัฐวสิาหกิจ      =  05 กาํลงัหางานทาํ =  12
     ลูกจา้งเอกชน      =  06 ไม่สมคัรใจทาํงาน =  13
     การรวมกลุ่ม      =  07 อ่ืน ๆ  เช่น เกษียณ (ระบ…ุ....) =  14

   23.  ประเภทอุตสาหกรรมหรือประเภทธุรกจิ (กรณีผู้ตอบรหัส 08 - 14 ในข้อ 22 ให้ "ปล่อยว่าง") HM38

   24.  อาชีพรองทีท่่านทาํ (ในรอบ 12 เดือนท่ีแล้ว) HM39

 (ให้บันทึกทุกอาชีพรอง เรียงลาํดบัตามความสาํคัญ ผู้ไม่มีอาชีพรอง  ให้ "ปล่อยว่าง") 

   25.  สถานภาพการทาํงาน HM40

   26.  ประเภทอุตสาหกรรมหรือประเภทธุรกจิ HM41

- 6 -

รหัส
  รายการ
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ตอนที่ 2    ลกัษณะที่อยู่อาศัย

1.  ี่ ู่ ัยประเภททอยอาศ                          HH01 5.  ค่าเช่าต่อเดอืน HH05

     บา้นเด่ียว……………………….……………………… = 1       หรือประเมินค่าเช่าบ้าน  (ถ้าเจ้าของอยู่ เองหรือไม่เสียค่าเช่า)
     หอ้งแถว/ตึกแถว/อาคารพาณิชย.์.....……….…...............= 2

     ทาวน์เฮา้ส์/บา้นแฝด…….....………..………………… = 3 6.  ใช้ที่ ู่ ั ี ้ ่ ํ ุ ิ ื ่อยอาศยนบางสวนทาธรกจหรอไม HH06

     หอ้งชุด (อพาร์ทเม้นท์ แฟลต หรือคอนโดมิเนียม).....… = 4       ไม่ใช ้        =  0   

     หอ้งภายในบา้น…………...……………………………= 5        ใช ้            =  1   ระบุส่วนท่ีใช…้……………...……...…..…  

     เพิงพกัชัว่คราว…….……...….………………………. = 6

     อ่ืน ๆ  (ระบ)ุ……..……...…………………………… = 7 7.  จํานวนห้อง                             
     ห้ ี่ ู่ ั ั้  ( ่ นับ ห้ ํ้ ้ ้ )องทอยอาศยทงหมด ไม องนาหองสวม HH07

2.  ลั ี่ ู่ ัยกษณะทอยอาศ               HH02      ห้ ี่ ้องทใชนอน HH08

     ตึก ……………………...…………………………… = 1

     ไม ้…………………..………………………………… = 2 8.  ้ ี่ ู่ ัยไฟฟาภายในทอยอาศ               HH09

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

     ใชว้สัดุไม่ถาวรในทอ้งถ่ิน เช่น ไมไ้ผ ่ใบจาก……..… = 4       ไม่มี      =   0        มี     =   1

     ใชว้สัดุท่ีใชแ้ลว้/วสัดุเหลือใช ้เช่น หีบ ลงั………..…… = 5

     อ่ืน ๆ  (ระบ)ุ…………..………………………………. = 6 9.  เช้ื ิ ี่ ้ ุ (ส่ ่)อเพลงทใชในการปรงอาหาร วนใหญ HH10
     ไม่มีการหุงตม้……………………...…………………………… = 0

3.  สถานภาพการครอบครองที่อยู่อาศัย        HH03      ถ่าน………………………………….………………………… = 1

      เป็นเจา้ของบา้นและท่ีดิน………………….………… = 1      ไม/้ฟืน…………………….…………………………………… = 2

      เป็นเจา้ของบา้นแต่เช่าท่ีดิน………………...………… = 2         (ข้ามไป      นํ้ามนัก๊าด…………………...………………………………… = 3

      เป็นเจา้ของบา้นบนท่ีดินสาธารณะ……………..…… = 3         ถามข้อ 5)      แก๊ส…………………..………………………………………… = 4

      เช่าซ้ือ…………………….…….….………………… = 4      ไฟฟ้า…………………..……………………………………… = 5

      เช่า……………….……………………………….…… = 5      อ่ืน ๆ (ระบ)ุ………………………...………………………… = 6

      อยูโ่ดยไม่เสียค่าเช่าเพราะ

            - เป็นส่วนหน่ึงของค่าจา้ง/ ผูอ่ื้นเสียค่าเช่าให…้… = 6 10. นํ้ ืม่  าด                                    HH11

            -ใหอ้ยูเ่ปล่า เช่น บา้นญาติ  บา้นสวสัดิการ........... = 7       นํ้าด่ืมบรรจุขวด/ตูน้ํ้ าด่ืมหยอดเหรียญ……………...………… = 0

      อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................. ……….… = 8       นํ้าประปาภายในบา้น………….……….....………………………= 1

      นํ้าบ่อ/ บาดาลภายในบา้น………………..…………………… = 2

4.  ผู้จ่ายค่าเช่า/ ผู้ให้สวสัดกิาร/ ให้อยู่ฟรี       HH04       นํ้าประปานอกบา้น………………...………………………… = 3

      จ่ายค่าเช่าเอง…………………..……………………… = 1       นํ้าบ่อ/ บาดาล นอกบา้น...…………….……………………… = 4

      นายจา้ง       นํ้าจากแม่นํ้า/ลาํธาร/คลอง/นํ้าตก………………..…………… = 5

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

-  บริษทั หรือเอกชน………..…………………… = 3       นํ้าประปาผา่นการบาํบดั (ต้ม/กรอง)………….……….....…… = 7

-  องคก์รระหวา่งประเทศ……...………………… = 4       อ่ืน ๆ  (ระบ)ุ……………..…………………………………… = 8

      บิดามารดา………………..………………………… = 5

      ญาติ……….………………………………………… = 6 11. นํา้ใช้                                
      อ่ืน ๆ เช่น อาศยัผูอ่ื้น เพ่ือน  (ระบ)ุ………….…….… = 7      (บั ึ ํ้ ้ ั ้อนทกประเภทนาใชตามรหสในข  10) HH12
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12. วธีิกาํจัดขยะภายในครัวเรือน                               15.  ครัวเรือนเป็นเจ้าของส่ิงของต่าง ๆ ต่อไปนีห้รือไม่ 

     (ตอบได้ไม่เกิน 2 ข้อ  เรียงจากมากไปหาน้อย)          ถา้  "เป็นเจ้าของ"                                 ใหร้ะบุจาํนวน

                  ลาํดบัท่ี 1     HH13            ถา้ "ไม่มหีรือมใีช้แต่ไม่เป็นเจ้าของ"    ใหบ้นัทึก " 0 "

                  ลาํดบัท่ี 2     HH14        เตียงนอนไมห้รือโลหะ……………………...        HH22

     เกบ็รวบรวมใหพ้นกังานนาํไปท้ิง…………...………… = 1        เตาหุงตม้อาหาร     - แก๊ส …….……..………..       HH23

     เผา………………………….………………………… = 2                                     - ไฟฟ้า.…………………....       HH24

     ฝังกลบ………………….…………………………… = 3        เตาอบไมโครเวฟ…………………….………..       HH25

     นาํไปเล้ียงสตัว…์…………...…………………………. = 4        กระติกตม้นํ้าไฟฟ้า…………………….…...…       HH26

     ทาํปุ๋ยหมกั…………...………………………………. = 5        ตูเ้ยน็…………...……………………………….      HH27

     ท้ิงลงแม่นํ้า  ลาํคลอง……………….………………… = 6        เตารีดไฟฟ้า………………………………..….       HH28

     ท้ิงตามท่ีวา่ง  ท่ีสาธารณะ……….…………………… = 7        หมอ้หุงตม้อาหารไฟฟ้า……………………....       HH29

     อ่ืน ๆ (ระบ)ุ…………...………………………………. = 8        พดัลม………………………………………....       HH30

       วิทย…ุ…………………………………………       HH31

13. การใช้ส้วม                                     HH15        โทรทศัน์…………………………………...….       HH32

      ไม่มีส้วม……………………..……………………… = 0        เคร่ืองเล่นวีดีโอ/ วีซีดี/ ดีวีดี/ บลูเรย.์..…………       HH33

      ส้วมแบบนัง่หอ้ยเทา้……………..…………………… = 1        เคร่ืองซกัผา้………………………………..…..       HH34

      ส้วมแบบนัง่ยอง………….…………………………… = 2        เคร่ืองปรับอากาศ………………………….…..       HH35

      ส้วมแบบนัง่หอ้ยเทา้ และส้วมแบบนัง่ยอง…………. = 3        เคร่ืองทาํนํ้าร้อน/ นํ้าอุ่น ในหอ้งนํ้า…….….…..       HH36

      ส้วมหลุม/ถงั/บ่อปลา/ถ่ายลงแม่นํ้าลาํคลอง        เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ท้ังส้ิน)………….………...       HH37

         หรือส้วมลกัษณะอ่ืน ๆ (โดยมีห้องก้ัน)………..…… = 4           - เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต………………….……       HH38

       โทรศพัท ์(รวม เคร่ืองต่อพ่วง PCT).……........       HH39

14.  ครัวเรือนเป็นเจ้าของยานพาหนะต่อไปนีห้รือไม่        โทรศพัทมื์อถือ………....................…………       HH40

       (ท้ังท่ีใช้ในครัวเรือน  หรือใช้ทาํธุรกิจ)        โทรสาร…………………………………....….       HH41

          ถา้ "เป็นเจ้าของ"                                 ใหร้ะบุจาํนวน        หลอดไฟนีออน……………………….………       HH42

          ถา้ "ไม่มหีรือมใีช้แต่ไม่เป็นเจ้าของ"  ใหบ้นัทึก " 0 "        หลอดไฟดวงโคม………...……………………       HH43

       รถจกัรยาน………………..……...…..... ........      HH16        หลอดตะเกียบ…………………..……………       HH44

       รถจกัรยานยนต…์…………………… .…...      HH17

       รถยนตส่์วนบุคคล…...…..……….…... ........      HH18

       รถบรรทุกเลก็/ รถปิกอพั/รถตู.้…..…... .…...      HH19 16. จํานวนสมาชิกที่เคยใช้อนิเทอร์เน็ต(ในรอบ 12 เดือนท่ีแล้ว)

       รถอีแต๋น/ รถอ่ืนๆ ประเภทเดียวกนั… …....      HH20        (โดยไม่คาํนึงว่าจะใช้ ณ สถานท่ีใด)

       เรือยนต…์………..…………..…….….. …....      HH21 (ถ้าไม่มี  บันทึก " 0 ")       HH45



ซ้ือ / จ่าย
      ไม่ได้ซ้ือ / จ่าย    

 เบิกได้
(จาํนวนเงิน) (มูลค่า)

(1) (2)

 ก.  ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคของครัวเรือน

1. ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัทีอ่ยู่อาศัย (ไม่รวม ค่าต่อเติมบ้าน)

1.1  ค่าเช่าหรือค่าประเมินค่าเช่าบา้นและท่ีดิน (เฉพาะท่ีใช้อยู่อาศัย)  (ถ้าจ่ายรายปีให้เฉล่ียต่อเดือน)....……....… EG01

1.2  ค่าจา้งในการซ่อมแซมบา้น  รวมค่าวสัดุก่อสร้างท่ีใช ้ (รวม ค่าทาสี)......…………....….…….….....……EG02

1.3  ค่าจา้งติดตั้ง/ ซ่อมแซมระบบท่อนํ้าประปา  (รวม ห้องนํา้)………..........................………....….….……EG03

1.4  ค่าจา้งติดตั้ง/ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในบา้น……………………………………………...…....….…… EG04

1.5  เคร่ืองมือ/ อุปกรณ์สาํหรับซ่อมแซมบา้น (เช่น เล่ือย สว่าน ค้อน คีม ไขควง ฯลฯ)………….…………....…EG05

2. ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัเคร่ืองแต่งบ้าน เคร่ืองใช้เบ็ดเตลด็

และการดาํเนินการในครัวเรือน เงนิซ้ือ / เงนิดาวน์

 และเงนิผ่อนส่ง

 ไม่ได้ซ้ือ / จ่าย  

    เบิกได้
ซ้ือ / จ่าย

      ไม่ได้ซ้ือ / จ่าย    

  เบิกได้
(จาํนวนเงิน) (มูลค่า) (จาํนวนเงิน) (มูลค่า)

(1) (2) (3) (4)
        (รวม ท่ีซ้ือก่อน 12 เดือนท่ีแล้ว และยงัผ่อนอยู่ในรอบ 12 เดือน)

        เคร่ืองเรือนและเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ (เตียง โต๊ะ ตู้ ฯลฯ).........…....…... ………………… ……………… EG06

        เตาแก๊ส/ไฟฟ้า  ตูอ้บไมโครเวฟ หมอ้หุงขา้ว/ กะทะไฟฟ้า…........…………………… ……………… EG07

        เคร่ืองบด/เคร่ืองป่ัน  กระติก/ กาตม้นํ้าไฟฟ้า………........….......…………………… ……………… EG08

        เคร่ืองซกัผา้ เคร่ืองกรอง/ สูบนํ้า เคร่ืองทาํนํ้าอุ่น…............….....…………………… ……………… EG09

        เคร่ืองปรับอากาศ  ตูเ้ยน็  พดัลม….………….................….....….. ………………… ……………… EG10

        เคร่ืองใชอ่ื้น ๆ (เช่น จักรเยบ็ผ้า เคร่ืองดดูฝุ่ น ฯลฯ)….…...…..........….…………………… ……………… EG11

        ค่าซ่อมแซม/ บาํรุงรักษาเคร่ืองใช…้……..…............…........…..…………………… ……………… EG12

2.1  เคร่ืองแต่งบ้านและบริภณัฑ์อืน่ ๆ

เฉลีย่ต่อเดอืน (บันทึกในสาํนักงาน)

รายการค่าใช้จ่าย

-10-

เดอืนที่แล้ว

ตอนที ่3    ค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการ

12 เดอืนที่แล้ว

รหัส  

รายการ

ใหบ้นัทึก "จาํนวนเงนิ" (ถ้าซ้ือ/จ่าย) หรือ "มูลค่า" (ถ้าไม่ได้ซ้ือ/จ่าย เบิกได้) ของค่าใชจ่้ายแต่ละรายการตามคาบเวลาทีก่าํหนดให้

0 4REC 0 1 SUB



ซ้ือ / จ่าย
      ไม่ได้ซ้ือ / จ่าย    

 เบกิได้
(จาํนวนเงิน) (มลูค่า)

(1) (2)

2.2  ส่ิงทอสําหรับใช้ในบ้าน

        เคร่ืองนอนและผา้ท่ีใชต้กแต่ง (มุ้ง  ผ้าปูท่ีนอน  หมอน  ผ้าห่ม  ม่าน  มล่ีูผ้า ฯลฯ)…………....……. EG13

        ผา้สาํหรับใชใ้นครัว/ โตะ๊อาหาร (ผ้าเชด็มือ  ผ้ารองจาน  ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ)……...……...……. EG14

        ผา้อ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นครัวเรือน (ผ้าเชด็ตวั  พรมเชด็เท้า  เส่ือ  ผ้ากนัแดด  ถงุผ้า ฯลฯ)…..………………. EG15

2.3  เคร่ืองใช้สอยเบ็ดเตลด็ในบ้าน

        เคร่ืองใชใ้นครัว  (กะทะ  หม้อ  ถ้วยชาม  มีด  ช้อน  ส้อม ฯลฯ)……..……..………....................… EG16

        กระติกนํ้าร้อน/ นํ้าเยน็ ถงัและอ่าง เคร่ืองแกว้ ขนันํ้า และอ่ืน ๆ…………..…………...………EG17

2.4  ค่าเช้ือเพลงิ  แสงสว่าง  และการใช้นํา้ (เฉพาะท่ีใช้ในครัวเรือน)

        ไฟฟ้า…..……….………….………………………………………………………….……… EG18

        แก๊สหุงตม้….…...….……….…………………………………………………………..………EG19

        แก๊สใชอ้ยา่งอ่ืน (ไม่รวม ท่ีใช้กบัรถยนต์ส่วนบคุคล)….…….….……….………………………… EG20

        ถ่านไมแ้ละฟืน….…..….……….……………………………………………………………. EG21

        นํ้ามนัก๊าด….…….….……….…………………………………………………………..…… EG22

        วสัดุ/ อุปกรณ์เก่ียวกบัแสงสวา่ง (หลอดไฟ  ตะเกียง  ไฟฉาย  เทียนไข  ไม้ขีดไฟ ฯลฯ)………………EG23

        นํ้าประปา นํ้าบ่อ/ นํ้าบาดาล….…..….……….…………………………………………………EG24

2.5  ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการทาํความสะอาด

        ไมถู้พ้ืน  ไมก้วาด  แปรง  ฯลฯ…………………......………………………………………… EG25

        สบู่ซกัผา้  ผงซกัฟอก  นํ้ายาปรับผา้นุ่มและอดัจีบผา้ นํ้ายาขจดัคราบสกปรกของเส้ือผา้………EG26

        นํ้ายาทาํความสะอาด/ ขดัเงา ยาดบักล่ิน ยาฆ่าเช้ือโรค/ แมลง/ วชัพืช ค่าขนขยะและอ่ืนๆ ...… EG27

-11-

เดอืนที่แล้ว

รายการค่าใช้จ่าย
รหัส   

รายการ

0 5REC 0 1 SUB



ซ้ือ / จ่าย
 ไม่ได้ซ้ือ / จ่าย     

เบิกได้
(จาํนวนเงิน) (มูลค่า)

 (1) (2)

3. ค่าจ้างบุคคลทีใ่ห้บริการแก่ครัวเรือน (รวม ค่าอาหารและส่ิงของท่ีซ้ือให้)

3.1 คนรับใชแ้ละคนงาน (ท่ีเป็นสมาชิกในครัวเรือน)

           (เช่น คนครัว  คนขบัรถ  ยาม  พ่ีเลีย้งเดก็ ฯลฯ)........................................…............…….…............……............. EG28

3.2  คนรับใชแ้ละคนงาน (ท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกของครัวเรือน)

          (รวม ค่าฝากเลีย้งเดก็ และยามดูแลรักษาความปลอดภยัท่ัวไป) .....................…............…….…............…….......... EG29

4. ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัผ้า  เส้ือผ้า  และเคร่ืองแต่งกาย

4.1  เส้ือ  กระโปรง และกางเกงทุกประเภท (รวม ผ้าท่ีซ้ือมาตัดเยบ็เอง)

           (รวม เคร่ืองแบบทาํงาน  ชุดนักเรียน และชุดนอน) (ไม่รวม ชุดกีฬา(ข้อ4.2) ผ้านุ่ง โสร่ง ผ้าขาวม้า ชุดช้ันใน(ข้อ4.3)) EG30

4.2  ชุดกีฬาโดยเฉพาะ (เช่น ชุดว่ายนํา้ ชุดยิมนาสติก ชุดสเกต็นํา้แขง็ ชุดแข่งรถ ฯลฯ)………………..........………...… EG31

4.3  ผา้นุ่ง  โสร่ง  ผา้ขาวมา้ ชุดชั้นใน (รวม ถงุน่อง  ถงุเท้า  ถงุมือ ฯลฯ).…...……………............…….…............… EG32

4.4  เคร่ืองแต่งกายอ่ืน ๆ (เช่น เขม็ขดั  เนคไท  หมวก  ฯลฯ)…...……............…….…............…….……......…....… EG33

4.5  ค่าจา้งตดัเยบ็  ซ่อมแซม  ดดัแปลงเส้ือผา้ (รวม ค่าซ้ืออุปกรณ์ตัดเยบ็เส้ือผ้า)……..……....…............…….…..... EG34

4.6  ค่าเช่าเส้ือผา้  ค่าซกัรีด/ ซกัแหง้……………………..………............…….…............……..…………………EG35

5. ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัรองเท้า

5.1  รองเทา้ทุกประเภท (ท้ังหนังและผ้าใบ) รองเทา้แตะ …..……...….............…............……............…….…....... EG36

5.2  รองเทา้กีฬา (เช่น รองเท้าฟุตบอล  รองเท้าสกี/ สเกต็นํา้แขง็ รองเท้าผ้าใบ ฯลฯ) ผา้พนัขา/ แขง้.….........…............… EG37

5.3  ค่าซ่อม  ค่าเช่าและค่าบริการทาํความสะอาดรองเทา้…………...…............…….…............…….……………EG38

6. ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล

6.1  ของใช้ส่วนบุคคล

        สบู่  แปรง/ ยาสีฟัน  แชมพ ูครีมนวดผม  นํ้ามนัและยาบาํรุงผม  แป้งโรยตวั ฯลฯ……..…............…….…. EG39

        หว/ี แปรงแปรงผม  มีดโกน/ เคร่ืองโกนหนวด  กรรไกร  ตะไบเลบ็  เคร่ืองเป่าผม ฯลฯ…..……............… EG40

        เคร่ืองสาํอาง (เช่น นํา้หอม  ลิปสติก  แป้งผดัหน้า ฯลฯ)…………………............…….…............…….……..... EG41

        นาฬิกาขอ้มือ  กระเป๋าถือ/เดินทาง  แวน่กนัแดด  ร่ม  พดั ฯลฯ…………............…….…............…….…… EG42

        ของใชส่้วนบุคคลอ่ืน ๆ (เช่น กระดาษชาํระ  กระดาษเช็ดมือ  ผ้าอนามยั ฯลฯ)………............…….…............……EG43

        ค่าซ่อมแซมของใชส่้วนบุคคล……………...……………………............…….…............…….……………EG44

6.2  ค่าบริการส่วนบุคคล

        เสริมสวย (เช่น ตัดผม  ดัดผม  สระ/ เซท/ ย้อม /โกรกผม  ทาํเลบ็  ฯลฯ)….….…............…….…............……....... EG45

        บริการส่วนบุคคลอ่ืน ๆ (เช่น ลดความอ้วน จัดฟัน นวดแผนโบราณ อาบ อบ นวด ฯลฯ)............…............…….… EG46

-12-

เดอืนทีแ่ล้ว

รายการค่าใช้จ่าย
รหัส  

รายการ

0 6REC 0 1 SUB



ซ้ือ / จ่าย
      ไม่ได้ซ้ือ / จ่าย    

  เบกิได้
(จาํนวนเงิน) (มลูค่า)

 (1) (2)

7. ค่าเวชภณัฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาล

7.1  ค่าซ้ือยาและเวชภณัฑ์ต่าง ๆ (ท่ีซ้ือมารักษาเอง)

        ยาแผนปัจจุบนั (เช่น ยาแก้ไข้ ยาแก้ท้องเสีย ยาทา/ ใส่แผล  ยาดม ฯลฯ)………………………...……… EG47

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

        ยาคุมกาํเนิดและถุงยางอนามยั……………………………………………...…………………… EG49

        ไวตามิน  ยาบาํรุงประเภทต่าง ๆ  อาหารเสริม………….…………………………………………EG50

         เวชภณัฑ/์ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล (ผ้าพันแผล  พลาสเตอร์  กระเป๋านํา้ร้อน ฯลฯ).…….……...………. EG51

7.2  ค่ารักษาพยาบาล (คนไข้นอก) ทนัตกรรม  ตรวจสุขภาพ และตรวจสายตาประกอบแว่น

        ค่ารักษาท่ีสถานีอนามยัและโรงพยาบาลของรัฐ……………..…………………...……………… EG52

        ค่ารักษาท่ีคลินิกแพทยแ์ละโรงพยาบาลเอกชน……………..…………..…………...…………… EG53

        ค่ารักษาแบบพ้ืนบา้น/ สมุนไพร หรือแพทยแ์ผนโบราณและการรักษาดว้ยการนวด....………… EG54

        ค่าตรวจรักษาฟันท่ีคลินิกทนัตกรรม (ไม่รวม การจัดฟันท่ีเป็นบริการส่วนบคุคล)….………………... EG55

        ค่าตรวจสายตาและประกอบแวน่ (ไม่รวม โรคตาท่ีเป็นการรักษาโรค)..………..………………….… EG56

        ค่าตรวจสุขภาพประจาํปี/ ตามท่ีแพทยน์ดั ตรวจครรภ ์ และบริการอ่ืน ๆ...…………...………… EG57

ซ้ือ / จ่าย
      ไม่ได้ซ้ือ / จ่าย    

เบกิได้
ซ้ือ / จ่าย

      ไม่ได้ซ้ือ / จ่าย    

  เบกิได้
(จาํนวนเงิน) (มลูค่า) (จาํนวนเงิน) (มลูค่า)

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

7.3  ค่ารักษาพยาบาล (คนไข้ใน)

        ค่ารักษาในสถานีอนามยัและโรงพยาบาลของรัฐ……. ………………….. ………………….. EG58

        ค่ารักษาในคลินิกแพทยแ์ละโรงพยาบาลเอกชน………………………….. ………………….. EG59

        ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ (เช่น ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ ค่าเดินทาง

            ค่าใช้จ่ายของคนเฝ้าไข้ ฯลฯ) ...............................…………………………….. ………………….. EG60

เฉลีย่ต่อเดอืน (บันทึกในสาํนักงาน)

-13-

เดอืนที่แล้ว

รายการค่าใช้จ่าย

12 เดอืนที่แล้ว

รหัส  

รายการ

0 7REC 0 1 SUB



เงินซ้ือ / เงินดาวน์

 และเงินผ่อนส่ง

 ไม่ได้ซ้ือ / จ่าย 

      เบิกได้
ซ้ือ / จ่าย

      ไม่ได้ซ้ือ / จ่าย    

  เบิกได้
(จาํนวนเงิน) (มูลค่า) (จาํนวนเงิน) (มูลค่า)

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

8. ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการเดนิทางและการส่ือสาร

8.1  ค่าซ้ือยานพาหนะ
        (รวม ท่ีซือ้ก่อน 12 เดือนท่ีแล้วและยงัผ่อนอยู่ในรอบ 12 เดือน)

        รถยนตส่์วนบุคคล  รถตู ้ รถปิคอพั…..………………………………………………... ……………… EG61

        รถจกัรยานยนต ์ รถจกัรยาน  และยานพาหนะอ่ืน ๆ………………………...………… ……………… EG62

        ค่าติดตั้งอุปกรณ์และอ่ืน ๆ สาํหรับยานพาหนะ.…………………… …………...…… ……………… EG63

8.2  ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัยานพาหนะ

        ยางนอกและยางใน  แบตเตอร่ี…..………………………...…………………………... ……………… EG64

        นํ้ามนัเคร่ือง/ นํ้ามนัหล่อล่ืนทุกชนิด….....……....…………………. ……...………… ……………… EG65

        ค่ายกเคร่ือง ซ่อมแซม (รวม อะไหล่และอุปกรณ์ต่าง ๆ).………………………...………… ……………… EG66

        ค่าเรียนขบัรถ/ใบอนุญาตขบัข่ี/ทะเบียนรถ (รวมพาหนะอ่ืน) ………………...………… ……………..…EG67

        หมวกกนัน๊อค  .................................................................…………………...………… ……………..…EG68

 (1) (2)

        ค่าบริการลา้ง/ อดัฉีดรถ  ปะยางรถ………………................................……………............................. EG69

        ค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาและอ่ืน ๆ (เช่น ค่าฝาก/ จอดรถ  ค่าธรรมเนียมผ่านทาง ฯลฯ)…………………… EG70

8.3  ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางตามปกติ
       รถ / เรือ / รถไฟ / รถไฟฟ้า / เคร่ืองบิน ประจาํทาง……………….………………....………………… EG71

       รถรับส่งนกัเรียน  รถรับส่งพนกังาน…...………………………..……..……...………………...……… EG72

       รถแทก็ซ่ี  รถสามลอ้/ สามลอ้เคร่ือง  รถจกัรยานยนต ์ และอ่ืน ๆ.….…………………...…...…...…… EG73

       พาหนะส่วนตวั
            - นํ้ามนัเบนซิน 91……………………………………...…………………..………………….…… EG74

            - นํ้ามนัเบนซิน 95……………………...…………………………………….………….……………EG75

            - แก๊สโซฮอล…์…………………...……..…………………………..…………………..……………EG76

                      - แก๊สโซฮอล ์91………………………...…..…………………………..…………………..…EG7601

                      - แก๊สโซฮอล ์95………………………….....…………………………..…………………..…EG7602

                      - แก๊สโซฮอล ์E20………………………….....…………………………..…………………. EG7603

                      - แก๊สโซฮอล ์E85……………..…………………...……………………..…………………. EG7604

            - ก๊าซ NGV…………………………...…………..……………………………...………………… EG77

            - ก๊าซ LPG…………………………...…………….……………………………….……………… EG78

            - นํ้ามนัดีเซล……………………………...…………..…………………………….……………… EG79

            - นํ้ามนัไบโอดีเซล (B5)..……………..………………...………………………..………………… EG791

            -  พลงังานทดแทนประเภทอ่ืนๆ (ระบุ)……………..…………………...……………………..…… EG792

เดอืนท่ีแล้ว

เฉลีย่ต่อเดอืน (บันทึกในสาํนักงาน)

-14-

12 เดอืนท่ีแล้ว

รายการค่าใช้จ่าย
รหัส   

รายการ

0 8REC 0 1 SUB



ซ้ือ / จ่าย
ไม่ได้ซ้ือ / จ่าย  

  เบิกได้
ซ้ือ / จ่าย

      ไม่ได้ซ้ือ / จ่าย    

  เบิกได้
(จาํนวนเงิน) (มูลค่า) (จาํนวนเงิน) (มูลค่า)

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

8.4  ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางโอกาสพเิศษและท่องเที่ยว

        ค่าใชจ่้ายเดินทางไปเยีย่มญาติ  ทาํบุญ  และกิจธุระอ่ืน

            (รวม ค่าพาหนะ/ นํา้มนัรถ  ค่าท่ีพัก  ค่าอาหารและอ่ืน ๆ) ……….………...………...…………...……………………… EG80

        ค่าใชจ่้ายเดินทางท่องเท่ียวเอง (ในและต่างประเทศ) ……..…….………...………...………...……………………..…EG81

        ค่าใชจ่้ายเดินทางท่องเท่ียวกบัทวัร์ (ในและต่างประเทศ) ........….………...………...………...……………………..…EG82

        ค่าซ้ือสินคา้/ ของท่ีระลึกในการท่องเท่ียวในประเทศ……..….………...………...………...……………………..…EG83

        ค่าซ้ือสินคา้/ ของท่ีระลึกในการท่องเท่ียวต่างประเทศ….………...………...……………...……………………..…EG84

8.5  ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการส่ือสาร

        ค่าซ้ือเคร่ืองโทรศพัททุ์กประเภท (รวม ค่าบริการติดตั้ง)….………...………...……… …………...………………… EG85

 (1) (2)

        ค่าใชบ้ริการและค่าโทร โทรศพัททุ์กประเภท (รวม โทรศัพท์สาธารณะ).……………...…….……………..…...…… EG86

        ค่าสมาชิกและค่าบริการใชอิ้นเตอร์เน็ต..…………...………………...…….……………..………………...…….…EG87

        ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ (เช่น แสตมป์ ไปรษณียากร  ค่าส่งพัสด ุอุปกรณ์เขียนจดหมาย ฯลฯ)………...……...…….……………...…EG88

9. ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการศึกษา

ซ้ือ / จ่าย
ไม่ได้ซ้ือ / จ่าย  

 เบิกได้
ซ้ือ / จ่าย

      ไม่ได้ซ้ือ / จ่าย    

  เบิกได้
(จาํนวนเงิน) (มูลค่า) (จาํนวนเงิน) (มูลค่า)

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

9.1 ค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมในโรงเรียน/สถานศึกษาของรัฐ.….………...….………...………...……………………..…EG89

9.2  ค่าเล่าเรียน/ ค่าธรรมเนียมในโรงเรียน/สถานศึกษาเอกชน….………...….………...………...……………………..…EG90

9.3  ค่าหนงัสือ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์ในการเรียน.………...………...………..….….……...……………………..…EG91

9.4  ค่าเรียนพิเศษ  เรียนวิชาชีพ  เรียนดนตรี/ เตน้รํา  ฯลฯ……...………...………...…………...……………………..…EG92

9.5 อ่ืน ๆ (เช่น ค่าจัดทาํรายงาน  ค่าถ่ายเอกสาร  ฯลฯ)…………….…..………...………...…………...……………………..…EG93

เฉลีย่ต่อเดือน (บันทึกในสาํนักงาน)

-15-

รหัส

รายการ
รายการค่าใช้จ่าย

12 เดือนทีแ่ล้ว

เดือนทีแ่ล้ว

12 เดือนทีแ่ล้ว เฉลีย่ต่อเดือน (บันทึกในสาํนักงาน)

0 9REC 0 1 SUB



ซ้ือ / จ่าย
 ไม่ได้ซ้ือ / จ่าย 

   เบิกได้
ซ้ือ / จ่าย

      ไม่ได้ซ้ือ / จ่าย  

  เบิกได้
(จาํนวนเงิน) (มูลค่า) (จาํนวนเงิน) (มูลค่า)

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

10. ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการบันเทงิ  การอ่าน และกจิกรรมทางศาสนา

10.1  ค่าซ้ืออุปกรณ์การบันเทงิ และกฬีา
         โทรทศัน์  วทิย ุ เคร่ืองเล่นเทป/ ดิสค/์วดีีโอ/วซีีดี/ดีวดีี/บลเูรย ์........……... ……………………………… EG94

          กลอ้งถ่ายรูป/ วดีีโอ  เคร่ืองฉายภาพยนตร์และภาพน่ิง  
                  (รวม แบตเตอร่ีและเมมเมอร่ีการ์ดท่ีมากับเคร่ือง)….…….……….……………...……… ……………… EG95

         จานรับสญัญาณดาวเทียมและค่าติดตั้งเคเบิลทีว.ี……………….……....……………...… ……………… EG96

          เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง….…….……….………………………...… ……………… EG97

          อุปกรณ์กีฬา และบริหารร่างกาย…….……..………………..………………………...… ……………… EG98

          ค่าซ่อมแซม/ บาํรุงรักษา และอ่ืน ๆ (ระบุ)……....……..……………………………...… ……………… EG99

10.2  ค่าซ้ือเคร่ืองเล่น  สัตว์เลีย้ง ไม้ประดบั 
          และค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการบันเทงิ
          ค่าซ้ือเคร่ือง/ของเล่นชนิดต่าง ๆ (เช่น รถเดก็เล่น เคร่ืองบินบงัคับวิทย ุฯลฯ)… …………...… ……………… EG100

          ค่าซ้ือสตัวเ์ล้ียง/อุปกรณ์เล้ียงสตัว ์(รวม ค่าอาหารและอ่ืนๆ)……..………… …………...… ……………… EG101

 (1) (2)

          ค่าตน้ไม/้ พนัธ์ุไมป้ระดบัและดอกไมส้ด (รวม ปุ๋ยและอุปกรณ์ทาํสวน).….……......…........................…… EG102

          ค่าซ้ือ/ เช่าเทป/ วดีีโอ/ วซีีดี/ ดีวดีี ค่าสมาชิกเคเบิลทีว ี
                 และค่าถ่ายรูป (ฟิล์ม  ล้าง/ อัด/ ขยายภาพ)............................……...............……..…………………....... EG103

          ค่าซ่อมแซม/ บาํรุงรักษา และอ่ืน ๆ (เช่น ของท่ีระลึก/ ของสะสม ฯลฯ)…………..………………….………EG104

10.3  ค่าผ่านประตู  ค่าเรียนและเล่นกฬีา
          ดูภาพยนตร์/ กีฬา/ การแสดงต่าง ๆ (เช่น สนามม้า/ มวย  การแสดงดนตรี งานเทศกาล ฯลฯ).…….…….....……EG105

          สนามเดก็เล่นและสวนสนุก  สวนสตัว ์ โบราณสถาน  พิพิธภณัฑ ์ อุทยานฯ……...…...…..……..………EG106

          ค่าเรียนและเล่นกีฬา (เช่น ว่ายนํา้ เทนนิส กอล์ฟ ฯลฯ)…….…………….……..………..…...…….…………EG107

          อ่ืน ๆ (เช่น  ค่าสมาชิกสโมสร/ สมาคมต่าง ๆ ฯลฯ)………….…….……..……...……………….….…………EG108

10.4  ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการอ่าน  และกจิกรรมทางศาสนา/ ลทัธิความเช่ือ
          ค่าหนงัสือพิมพ ์ นิตยสาร  และหนงัสือประเภทอ่ืน ๆ (ท่ีไม่ใช่หนังสือเรียน)…...….……..……...….………EG109

          ค่าธรรมเนียมการใชห้อ้งสมุดและอ่ืน ๆ เช่น  ค่าเช่าหนงัสือ/ ค่าปรับ ฯลฯ………...…….……..….…… EG110

          ค่าอาหาร/ ของถวายพระ/ ไหวเ้จา้ (รวม ดอกไม้/ ธูปเทียน) ค่าเช่าพระและอ่ืน ๆ…...............……...….……EG111

11. ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการจดังานพธีิในโอกาสพเิศษ

ซ้ือ / จ่าย
   ไม่ได้ซ้ือ / 

จ่าย   เบิกได้
ซ้ือ / จ่าย

      ไม่ได้ซ้ือ / จ่าย  

    เบิกได้
(จาํนวนเงิน) (มูลค่า) (จาํนวนเงิน) (มูลค่า)

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

    ค่าจดังานแต่งงาน งานวนัเกิด งานบวช งานศพและอ่ืน ๆ ......……….……..……………...… ……………… EG112
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12 เดอืนทีแ่ล้ว

รายการค่าใช้จ่าย
 รหัส  

รายการ

12 เดอืนทีแ่ล้ว เฉลีย่ต่อเดอืน (บันทึกในสาํนักงาน)

เฉลีย่ต่อเดอืน (บันทึกในสาํนักงาน)

เดอืนทีแ่ล้ว

1 0REC 0 1 SUB



ซ้ือ / จ่าย
ไม่ได้ซ้ือ / จ่าย

เบกิได้
ซ้ือ / จ่าย

      ไม่ได้ซ้ือ / จ่าย  

    เบกิได้
(จาํนวนเงิน) (มลูค่า) (จาํนวนเงิน) (มลูค่า)

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

 ข. ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่เกีย่วกบัการอุปโภคบริโภค

1. ภาษีเงินได ้ ภาษีบาํรุงทอ้งท่ี  ค่าบริการทางการเงิน 

         ค่าธรรมเนียม/ ค่าปรับทางกฎหมาย/ ทนายความ ....................………………...……………………. EG113

2. ค่าสมาชิกกลุ่มอาชีพ เช่น สหภาพแรงงาน กลุ่มเกษตรกรฯ………………………...……………………. EG114

3. เงิน/ ส่ิงของ ท่ีส่งใหบุ้คคลนอกครัวเรือน...................................…………………...……………………. EG115

4. บริจาคเงิน/ ซ้ือส่ิงของใหแ้ก่องคก์รและมูลนิธิต่างๆ .................…………………...……………………. EG116
 

5. เงินทาํบุญ/ เงินช่วยงานอ่ืนๆ (เช่น งานบวช/ งานแต่ง/ ของขวญั ฯลฯ) …... …………...……………………. EG117

6. ค่าเบ้ียประกนัภยั/ทรัพยสิ์น/ประกนัชีวติ(ไม่รวมประเภทสะสมทรัพย์)

         เงินฌาปนกิจศพ และเงินสมทบประกนัสงัคม  ………........…………………...……………………. EG118

7. ค่าซ้ือสลากกินแบ่ง/ หวยของรัฐ เล่นมา้แข่งและการพนนัอ่ืน ๆ…………………...……………………. EG119

8. ดอกเบ้ียจ่าย  ดอกเบ้ียแชร์……………………………...…………………………...………........……...…EG120

9. อ่ืน ๆ (เช่น เงินชดเชยค่าเสียหาย  เงินตกหาย/ ถกูขโมย ค่านายหน้า

        ค่าขนย้ายบ้าน ฯลฯ)……….....................….……..………………………………...……………………. EG121

…………...………….………...……
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12 เดอืนที่แล้ว

รายการค่าใช้จ่าย

รวมค่าใช้จ่ายทั้งส้ิน

เฉลีย่ต่อเดอืน (บันทึกในสาํนักงาน)

 รหัส  

รายการ

1 1REC 0 1 SUB



ค. ค่าใช้จ่ายในการชําระหนีข้องครัวเรือน (ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและส่ิงของ)

1. (ปัจจุบัน) ครัวเรือนของท่านมีหน้ีสินหรือไม่               AE00

               ไม่มี……….... 0                                            มี……………...... 1

     ถามทุกครัวเรือน  (แม้ว่าในปัจจุบันไม่มีหนีสิ้นแล้ว)

2. (ในรอบ 12 เดือนท่ีแล้ว) ครัวเรือนของท่านมกีารชําระหนีสิ้นทุกประเภท (รวม ผ่อนบ้านและ/หรือท่ีดิน) หรือไม่

               ไม่มี……….... 0   (ข้ามไปถามข้อ ง.)           มี……………...... 1               AE01

3. (ในรอบ 12 เดือนท่ีแล้ว) จํานวนเงนิทีค่รัวเรือนชําระหนีสิ้น (ในข้อ 1)    จําแนกตามวตัถุประสงค์ของการกู้ยมื (รวม เงินต้นและดอกเบีย้)

                                              (ถ้าชาํระเป็นส่ิงของ ให้ประเมินมลูค่า)

ชําระเป็นตวัเงิน ชําระเป็นส่ิงของ ชําระเป็นตวัเงิน ชําระเป็นส่ิงของ
(จาํนวนเงิน) (มลูค่า) (จาํนวนเงิน) (มลูค่า)

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

    - ใชซ้ื้อ / เช่าซ้ือบา้น และ/หรือท่ีดิน......……….....…....……………....…. ………….......…... …………......….... AE02

    - ใชใ้นการศึกษา…....…………..………………………………………… ………….......…... …………......….... AE03

    - ใชจ่้ายอุปโภคบริโภคอ่ืนๆ ในครัวเรือน….....……………………………………….......…... …………......….... AE04

    - ใชใ้นการทาํธุรกิจ(ท่ีไม่ใช่การเกษตร)……..…..…...……….………………………….......…... …………......….... AE05

    - ใชใ้นการทาํการเกษตร (ปลกูพืช/เลีย้งสัตว์/เพาะเลีย้ง/ประมง ฯลฯ)……….….………….......…... …………......….... AE06

    - อ่ืนๆ เช่น หน้ีจากการคํ้าประกนั หน้ีค่าปรับ/จ่ายค่าเสียหาย ฯลฯ….………………….......…... …………......….... AE07

ง. ค่าใช้จ่ายในการซ้ือท่ีอยู่อาศัย (ด้วยเงินออมของครัวเรือน)
    (ไม่รวม  การกู้เงินมาซ้ือ หรือการผ่อนชําระบ้าน/ทีด่นิทีเ่ป็นการชําระหน้ี ในข้อ ค.)

     ถามทุกครัวเรือน

1. (ในรอบ 12 เดือนท่ีแล้ว) ครัวเรือนนีม้กีารซ้ือทีอ่ยู่อาศัย (ด้วยเงินออมของครัวเรือน) หรือไม่

               ไม่มี………..... 0                                  มี……………... 1               AE08

(12 เดอืนทีแ่ล้ว)         (เฉลีย่ต่อเดอืน)

                                                                        (ระบุจาํนวนเงิน :  บาท) AE09

รายการหนีสิ้น
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เฉลีย่ต่อเดอืน (บนัทึกในสาํนักงาน)12 เดอืนทีแ่ล้ว
รหัส

รายการ

ตอนที ่3 ค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการ 
2 5REC 0 1 SUB

 

 

 



แหล่งท่ีมา
ซ้ือ/ จ่าย ............ 1

ไดร้ับมาฟรี/ส่วนหน่ึง จาํนวน
 ของค่าจา้ง......….2 หรือมลูค่า
ผลิตเอง/นาํของใน

 ร้านมาบริโภค .... 3 (กรัม) (บาท) เดือน สปัดาห์ วนั (กรัม) (บาท)
(2) (3) (4) (6) (7)

1. ข้าว แป้ง และอาหารทีท่าํจากแป้ง

ขนมอบ/ เคก้ และขนมท่ีทาํจากแป้งเป็นส่วนใหญ่ ........... .............................. ......................... ......................................... ................. ................. ....................... ......................

ขา้วเจา้ (ข้าวสาร) .............................................................. .............................. ......................... ......................................... ................. ................. ....................... ......................

ขา้วเหนียว (ข้าวสาร)......................................................... .............................. ......................... ......................................... ................. ................. ....................... ......................

แป้งขา้วเจา้ ........................................................................ .............................. ......................... ......................................... ................. ................. ....................... ......................

แป้งสาลี แป้งมนัสาํปะหลงั และแป้งอ่ืนๆ ........................ .............................. ......................... ......................................... ................. ................. ....................... ......................

เส้นหม่ี .............................................................................. .............................. ......................... ......................................... ................. ................. ....................... ......................

วุน้เส้น .............................................................................. .............................. ......................... ......................................... ................. ................. ....................... ......................

มกักะโรนี สปาเก็ตต้ี ......................................................... .............................. ......................... ......................................... ................. ................. ....................... ......................

สาคูและอ่ืนๆ (ระบ)ุ........................................................... .............................. ......................... ......................................... ................. ................. ....................... ......................

2. เนือ้สัตว์ และสัตว์ปีกทุกชนิด (แปรรูป)

หมู/ เน้ือเคม็หรือตากแหง้ ................................................. .............................. ......................... ......................................... ................. ................. ....................... ......................

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

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

เน้ือกระป๋อง/ เน้ือสัตว ์(แปรรูป) อ่ืนๆ (ระบ)ุ ................... .............................. ......................... ......................................... ................. ................. ....................... ......................

3. ปลาและสัตว์นํ้าอืน่ๆ

ปลาแหง้ ปลาเคม็ (ระบปุระเภทปลา)................................ .............................. ......................... ......................................... ................. ................. ....................... ......................
กุง้แหง้  ............................................................................. .............................. ......................... ......................................... ................. ................. ....................... ......................
ปูเคม็ ................................................................................. .............................. ......................... ......................................... ................. ................. ....................... ......................
ปลาร้า ............................................................................... .............................. ......................... ......................................... ................. ................. ....................... ......................
ปูดอง และสัตวน์ํ้ า (แปรรูป) อ่ืนๆ (ระบ)ุ .......................... .............................. ......................... ......................................... ................. ................. ....................... ......................

4. อาหารประเภทนม เนย เนยแขง็และไข่
นมสด ............................................................................... .............................. ......................... ......................................... ................. ................. ....................... ......................
นมถัว่เหลือง ..................................................................... .............................. ......................... ......................................... ................. ................. ....................... ......................
นมขน้หวาน ...................................................................... .............................. ......................... ......................................... ................. ................. ....................... ......................
นมผง ................................................................................ .............................. ......................... ......................................... ................. ................. ....................... ......................
ครีมเทียม .......................................................................... .............................. ......................... ......................................... ................. ................. ....................... ......................
เนยแขง็ ............................................................................. .............................. ......................... ......................................... ................. ................. ....................... ......................
เนยเทียม ........................................................................... .............................. ......................... ......................................... ................. ................. ....................... ......................

ไข่เคม็ และอ่ืนๆ (ระบ)ุ ..................................................... .............................. ......................... ......................................... ................. ................. ....................... ......................

ตอนที ่4    ค่าใช้จ่ายอาหาร  เคร่ืองดื่ม และยาสูบ

-19-

รายการค่าใช้จ่าย
ปริมาณ

    จาํนวนเงิน  

    หรือมลูค่า   

  คิดเป็นเงิน

อาหารเหล่าน้ีใชบ้ริโภคไดน้าน

เท่าใด ?
ปริมาณ

(1) (5)

การบริโภค

เฉล่ียต่อสปัดาห์

การบันทึกในแต่ละรายการ

     1) สดมภ์ (2) - (5) ; ใหบ้นัทึก รหัสแหล่งทีม่า  ปริมาณ  (หน่วยเป็นกรัม)  จํานวนเงิน (ถ้าซ้ือ/ จ่าย) หรือ มูลค่าคดิเป็นเงิน (ถ้าไม่ได้ซ้ือ/ จ่าย  เบิกได้ หรือผลิตเอง) 

                                        และระยะเวลาทีใ่ช้บริโภค ของอาหารแหง้/สาํเร็จรูปท่ีเก็บไวบ้ริโภคไดน้าน (เกิน 1 สัปดาห์) ทีค่รัวเรือนได้รับมาคร้ังสุดท้าย

                                        ตาม รหัสแหล่งทีม่า ดงัน้ี   ซ้ือ/จ่าย  =  1         ไดรั้บมาฟรี/เป็นส่วนหน่ึงของค่าจา้ง  =  2             ผลิตเอง/นาํของในร้านมาบริโภค   =   3

     2) สดมภ์ (6), (7)   ; ใหค้าํนวณ 

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

                                      -  " จํานวนเงิน/มูลค่าทีบ่ริโภคเฉลีย่ต่อสัปดาห์ (บาท)"   จากสดมภ ์(4) - (5)

ก. อาหารแห้ง/ สําเร็จรูป ที่เก็บไว้บริโภคได้นาน (เกิน 1 สัปดาห์)  (เฉพาะท่ีบริโภคเป็นประจาํสมํา่เสมอ)

(ดูสูตรการคาํนวณในหนา้ 21)



แหล่งท่ีมา

ซ้ือ/ จ่าย ............ 1

ไดรั้บมาฟรี/ส่วนหน่ึง จาํนวน

 ของค่าจา้ง......….2 หรือมูลค่า
ผลิตเอง/นาํของใน

 ร้านมาบริโภค .... 3 (กรัม) (บาท) เดือน สปัดาห์ วนั (กรัม) (บาท)
(2) (3) (4) (6) (7)

5. นํา้มนั และไขมนั

นํ้ามนัพืช.............................................................................. .............................. ...................... ........................ ................ .............. .............. .................... ....................

นํ้ามนัสตัว/์ นํ้ามนัหมู ......................................................... .............................. ...................... ........................ ................ .............. .............. .................... ....................

เนยสด นํ้ามนัเนย ................................................................ .............................. ...................... ........................ ................ .............. .............. .................... ....................

กะทิกระป๋อง/สาํเร็จรูป  ...................................................... .............................. ...................... ........................ ................ .............. .............. .................... ....................

ไขมนั และนํ้ามนัอ่ืนๆ ........................................................ .............................. ...................... ........................ ................ .............. .............. .................... ....................

6. ผลไม้ และถั่วเปลอืกแขง็

ผลไมแ้ช่อ่ิม ......................................................................... .............................. ...................... ........................ ................ .............. .............. .................... ....................

ผลไมด้อง/ กวน/ ตากแหง้ .................................................. .............................. ...................... ........................ ................ .............. .............. .................... ....................

ผลไมก้ระป๋อง ..................................................................... .............................. ...................... ........................ ................ .............. .............. .................... ....................

ถัว่ลิสง ................................................................................ .............................. ...................... ........................ ................ .............. .............. .................... ....................

ถัว่เขียว ............................................................................... .............................. ...................... ........................ ................ .............. .............. .................... ....................

ถัว่เหลืองและถัว่อ่ืนๆ ......................................................... .............................. ...................... ........................ ................ .............. .............. .................... ....................

7. ผกั
หวัหอมแดง ........................................................................ .............................. ...................... ........................ ................ .............. .............. .................... ....................
กระเทียมแหง้ ...................................................................... .............................. ...................... ........................ ................ .............. .............. .................... ....................
พริกแหง้ ............................................................................. .............................. ...................... ........................ ................ .............. .............. .................... ....................
หน่อไมต้ม้ .......................................................................... .............................. ...................... ........................ ................ .............. .............. .................... ....................
ผกักาดดอง .......................................................................... .............................. ...................... ........................ ................ .............. .............. .................... ....................
ผกั (ตากแห้ง/ ดอง/ ทาํเคม็) อ่ืนๆ ...................................................................... ...................... ........................ ................ .............. .............. .................... ....................

8. นํา้ตาลและขนมหวาน

นํ้าตาลทราย  ....................................................................... .............................. ...................... ........................ ................ .............. .............. .................... ....................

นํ้าตาลทรายแดง ................................................................. .............................. ...................... ........................ ................ .............. .............. .................... ....................

นํ้าตาลมะพร้าว (นํา้ตาลปีบ/ ปึก/ แว่น) .............................. .............................. ...................... ........................ ................ .............. .............. .................... ....................

แยม นํ้าผึ้ง และอ่ืนๆ ........................................................... .............................. ...................... ........................ ................ .............. .............. .................... ....................

9. เคร่ืองปรุงรส และเคร่ืองเทศ 

เกลือ .................................................................................................................. ...................... ........................ ................ .............. .............. .................... ....................
นํ้าปลา ................................................................................ .............................. ...................... ........................ ................ .............. .............. .................... ....................
ซีอ๊ิวขาว  ............................................................................. .............................. ...................... ........................ ................ .............. .............. .................... ....................
นํ้ามนัหอย ......................................................................................................... ...................... ........................ ................ .............. .............. .................... ....................
ซอสพริก ............................................................................. .............................. ...................... ........................ ................ .............. .............. .................... ....................
ซอสมะเขือเทศ ................................................................... .............................. ...................... ........................ ................ .............. .............. .................... ....................
นํ้าส้มสายชู ......................................................................... .............................. ...................... ........................ ................ .............. .............. .................... ....................
กะปิ .................................................................................... .............................. ...................... ........................ ................ .............. .............. .................... ....................
เคร่ืองปรุงรส (ซุปก้อน/ ผง) .............................................................................. ...................... ........................ ................ .............. .............. .................... ....................
ผงชูรส ................................................................................ .............................. ...................... ........................ ................ .............. .............. .................... ....................
เคร่ืองปรุงรสและเคร่ืองเทศอ่ืน ๆ (ระบ)ุ ............................ .............................. ...................... ........................ ................ .............. .............. .................... ....................

(1) (5)

ปริมาณ
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รายการค่าใช้จ่าย
ปริมาณ

    จาํนวนเงิน   

   หรือมูลค่า    

คิดเป็นเงิน

อาหารเหล่าน้ีใชบ้ริโภคไดน้าน

เท่าใด ?

การบริโภค

เฉล่ียต่อสปัดาห์



แหล่งท่ีมา

ซ้ือ/ จ่าย ............ 1

ไดรั้บมาฟรี/ส่วนหน่ึง จาํนวน

 ของค่าจา้ง......….2 หรือมูลค่า
ผลิตเอง/นาํของใน

 ร้านมาบริโภค .... 3 (กรัม) (บาท) เดือน สปัดาห์ วนั (กรัม) (บาท)
(2) (3) (4) (6) (7)

10. เคร่ืองดืม่ทีไ่ม่มแีอลกอฮอล์ (บริโภคท่ีบ้าน)

 กาแฟเมด็ กาแฟผง .............................................................. .............................. .............................................. ................ ..................................... ....................... ......................

 ชาผงสาํเร็จรูป/ใบชา ........................................................... .............................. .............................................. ................ ..................................... ....................... ......................

 ไมโล โอวลัติน โกโก/้ ช๊อกโกแลตผง ............................................................... .............................................. ................ ..................................... ....................... ......................

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

 นํ้าอดัลม ............................................................................................................ .............................................. ................ ..................................... ....................... ......................

 นํ้าผกั/ นํ้าผลไม ้................................................................... .............................. .............................................. ................ ..................................... ....................... ......................

 นํ้าด่ืมบริสุทธ์ (บรรจุขวด) .................................................. .............................. .............................................. ................ ..................................... ....................... ......................

 เคร่ืองด่ืมชูกาํลงั/ บาํรุงร่างกาย ............................................ .............................. .............................................. ................ ..................................... ....................... ......................

 กาแฟสาํเร็จรูปพร้อมด่ืม ..................................................... .............................. .............................................. ................ ..................................... ....................... ......................

 ชาสาํเร็จรูปพร้อมด่ืม .......................................................... .............................. .............................................. ................ ..................................... ....................... ......................

 อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพ (เช่น ซุปไก่สกัด รังนก)............... .............................. .............................................. ................ ..................................... ....................... ......................

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

11. อาหารสําเร็จรูปทีซ้ื่อมา (บริโภคท่ีบ้าน)

 บะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป................................................................ .............................. .............................................. ................ ..................................... ....................... ......................

 อาหารกระป๋องสาํเร็จรูป...................................................... .............................. .............................................. ................ ..................................... ....................... ......................

 อาหารสาํเร็จรูปท่ีนาํมาอบดว้ยความร้อนและ ......................

         พร้อมรับประทาน เช่น พรานทะเล, CP, S&P............................................ .............................................. ................ ..................................... ....................... ......................

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

13. เคร่ืองดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์ (บริโภคท่ีบ้าน)

เบียร์ ..................................................................................... .............................. .............................................. ................ ..................................... ....................... ......................
ไวน์ ...................................................................................... .............................. .............................................. ................ ..................................... ....................... ......................
สุรา ...................................................................................... .............................. .............................................. ................ ..................................... ....................... ......................
อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................................................................................ .............................................. ................ ..................................... ....................... ......................

14. ยาสูบ หมาก ยานัตถ์ุ และผลติภัณฑ์ประเภทเดยีวกนั

บุหร่ี ..................................................................................... .............................. .............................................. ................ ..................................... ....................... ......................
ซิการ์ ยาเส้น ยาตั้ง ฯลฯ........................................................ .............................. .............................................. ................ ..................................... ....................... ......................
ยานตัถุ ์................................................................................. .............................. .............................................. ................ ..................................... ....................... ......................
หมาก พลู ยาฉุน ยาจืด ฯลฯ ................................................. .............................. .............................................. ................ ..................................... ....................... ......................
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รายการค่าใช้จ่าย
ปริมาณ

   จาํนวนเงิน  

   หรือมูลค่า   

 คิดเป็นเงิน

อาหารเหล่าน้ีใชบ้ริโภคไดน้าน

เท่าใด ?

(1) (5)

การบริโภค

เฉล่ียต่อสปัดาห์

ปริมาณ

การคาํนวณ สดมภ์ (6), (7)

(1) (4) (5) (7)

ขา้วเจา้ (ข้าวสาร) ....…….........................……..……………………...…………
3

ตวัอย่างการบนัทกึ

1. ขา้ว แป้ง และอาหารท่ีทาํจากแป้ง

วุน้เสน้ ...…. ……..…....................……...………………..…………………..…

550 1
45

4. อาหารประเภทนม เนย ฯลฯ

นมขน้หวาน...…….........................……..………………....……………………20 8

128

15

18

รายการค่าใชจ่้าย บาท   เดือน    สปัดาห์      วนั บาท

550

1 x 4.3

45
3

20 x 7
8

เป็นเดือน เป็นสัปดาห์ เป็นวนั

สดมภ์ (6) = สดมภ ์(3) สดมภ ์(3) สดมภ ์(3) x 7

(ปริมาณ) สดมภ ์(5) x 4.3 สดมภ ์(5) สดมภ ์(5)

สดมภ์ (7) = สดมภ ์(4) สดมภ ์(4) สดมภ ์(4) x 7

(จาํนวนเงิน/มูลค่า) สดมภ ์(5) x 4.3 สดมภ ์(5) สดมภ ์(5)

ถา้ สดมภ์ (5) ; ระยะเวลาท่ีใชบ้ริโภค
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ตอนที ่4    ค่าใช้จ่ายอาหาร  เคร่ืองดืม่ และยาสูบ

รายการค่าใช้จ่าย

การบริโภคในรอบสัปดาห์ทีแ่ล้ว

รหัส 

รายการ

 แหล่ง

 ที่มา

ปริมาณ
รหัส  

รายการ

จํานวนเงิน/มูลค่า

(กรัม) (บาท)

(1) (2)

1. ข้  ้ ง ี่ทํ ้ งาว แป และอาหารท าจากแป QF01 EF01

   เส้ ๋ ี๋  ี่ ีน ัง/ ก้ ี่ท ํ ้ งนกวยเตยว บะหม ขนมจ ขนมป เค ขนมท าจากแป   

 - เส้นก๋วยเต๋ียว/ บะหม่ี/ ขนมจีน............................................................................................... QF010102 (1)  EF010102

(2)  

(3)  

 - ขนมปัง/เคก้ ขนมท่ีทาํจากแป้งเป็นส่วนใหญ่ และอาหารจากธญัพืช..................................... QF010305 (1)  EF010305

(2)  

(3)  
 

* ขา้วเจา้ ขา้วเหนียว ขา้วโอต๊ แป้งขา้วเจา้ แป้งสาลี แป้งมนัสาํปะหลงั และแป้งอ่ืนๆ    

 - ขา้วเจา้ (ข้าวสาร)..................................................................................................................... QF0106 (1)  EF0106

(2)  

(3)  

 - ขา้วเหนียว (ข้าวสาร)............................................................................................................... QF0107 (1)  EF0107

(2)  

(3)  

 - แป้งขา้วเจา้ แป้งสาลี แป้งมนัสาํปะหลงัและแป้งอ่ืนๆ........................................................... QF010809 (1)  EF010809

(2)  

(3)  

 

* เส้ ี่ วุ ้ ้น ้ ู ้ ม ั ี/ ็ ี้  ู นหม นเส เตาห  กกะโรน สปาเกตต สาค ฯลฯ................................................................... QF011014 (1)  EF011014

(2)  

(3)  

  ใหบ้นัทึก "ปริมาณ" (หน่วยเป็นกรัม) และ "จาํนวนเงนิ" (ถ้าซ้ือ/จ่าย) หรือ "มูลค่า" (ถ้าไม่ได้ซ้ือ/จ่าย   เบิกได้ หรือผลิตเอง) ของค่าใชจ่้ายแต่ละรายการ

  ในรอบสัปดาห์ทีแ่ล้ว  ตาม รหัสแหล่งทีม่าใน  "ปริมาณ  สดมภ์ (1)" และ "จาํนวนเงนิ/มูลค่า  สดมภ์  (2)" ดงัน้ี

         ซ้ือ  =  1            ไดรั้บมาฟรี/เป็นส่วนหน่ึงของค่าจา้ง  =  2                   ผลิตเอง/นาํของในร้านมาบริโภค   =   3                

* อาหารท่ีซ้ือหรือไดรั้บมา "เป็นจาํนวนมาก" และใชบ้ริโภคเกิน 1 สปัดาห์ ใหป้ระมาณมูลค่าทีบ่ริโภคจริงต่อสัปดาห์ เท่านั้น 

   (ไม่รวม อาหารท่ีจัดเลีย้งในโอกาสพิเศษ เช่น งานวนัเกิด งานบวช ฯลฯ ซ่ึงต้องบันทึกในตอนท่ี 3 ข้อ 11)

 ข. อาหารทุกชนิดที่ครัวเรือนบริโภคจริงในรอบสัปดาห์ที่แล้ว

1 2REC 0 1SUB
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รายการค่าใช้จ่าย

การบริโภคในรอบสัปดาห์ทีแ่ล้ว

รหัส 

รายการ

 แหล่ง

 ที่มา

ปริมาณ
รหัส  

รายการ

จํานวนเงิน/มูลค่า

(กรัม) (บาท)

(1) (2)

2. ื ้ ั ์ ั ์ ปี ุ ิดเนอสตว และสตว กทกชน QF02  EF02

  เน้ื ั ทุ์ ิด ( ่น  ู ่ สั ์ป่า   ั ุ ่ )  ื้ ี่ ุ ํ ็จ ( ่น ู  )อสตว กชน เช หม ไก ตว ฯลฯ รวม อวยวะทกสวน   รวม เนอทปรงสาเร เช หมแดง ฯลฯ  

 - หมู (สด) (รวม ซ่ีโครง เลือดหม ูเคร่ืองใน และส่วนอ่ืนๆ ของหม)ู.................................................... QF020103 (1)  EF020103

(2)  

(3)  

 - ววั  ควาย (สด) (รวม เคร่ืองใน และส่วนอ่ืนๆ ของววั ควาย)........................................................... QF020405 (1)  EF020405

(2)  

(3)  

 - ไก่ (สด)  (รวม เคร่ืองในและส่วนอ่ืนๆ ของไก่)............................................................................. QF0206 (1)  EF0206

(2)  

(3)  

 - เน้ือสัตวอ่ื์นๆ (สด/ปรุงสาํเร็จ)................................................................................................... QF020710 (1)  EF020710

(2)  

(3)  

* เน้ื ั ์ ูป ่น /ู ื ้ ็ ื ้ ง ู  กุ ี  ) อสตวแปรร  (เช หม เนอเคมหรอตากแห หมหยอง นเชยง ฯลฯ ....................................................... QF021114 (1)
 
 EF021114

(2)  

(3)  

3. ั ์นํ้ ื่ปลาและสตว าอนๆ QF03  EF03

   สั น์ํ้ ุ ิด ( ่น  กุ้ง ึก )  สั น์ํ้ ุ ํ ็จ ( ่น ึ่ง ี๊ ุ้ง )ตว าทกชน เช ปลา ปลาหม ฯลฯ รวม ตว าปรงสาเร เช ปลาน เกยวก ฯลฯ    

 - ปลาช่อน  ปลาดุก (สด/ปรุงสาํเร็จ) ........................................................................................... QF030102 (1)  EF030102

(2)  

(3)  

 - ปลานิล (สด/ปรุงสาํเร็จ) ........................................................................................................... QF0303 (1)  EF0303

(2)  

(3)  

 - สัตวน์ํ้ าอ่ืนๆ (สด/ปรุงสาํเร็จ)  ................................................................................................... QF030421 (1)  EF030421

(2)  

(3)  

   

* สั น์ํ้ ูป ่น ้ ง/ ม็ กุ้ง/ ึ ้ ง ้ า ปู  ) ตว าแปรร  (เช ปลาแห ปลาเค ปลาหมกแห ปลาร ดอง ฯลฯ ............................................... QF032231 (1)  EF032231

(2)  

(3)  



ปริมาณ จํานวนเงิน/มูลค่า

(1) (2)

4. อาหารประเภทนม เนย เนยแขง็และไข่ QF04  EF04

    นมสด นมถัว่เหลือง และเคร่ืองด่ืมท่ีทาํจากนม (เช่น นมเปร้ียว โยเกิร์ต ยาคูลท์ ฯลฯ) ไข่(สด/ แปรรูป)    

 - นมสด .................................................................................................................................... QF0401 (1)  EF0401

(2)  

(3)  

 - นมเปร้ียว  โยเกิร์ต  ยาคูลท ์ นมถัว่เหลือง ............................................................................. QF040203 (1)  EF040203

(2)  

(3)  

 - ไข่ไก่ (สด) .............................................................................................................................. QF0404 (1)  EF0404

(2)  

(3)  

 - ไข่อ่ืนๆ (สด/แปรรูป) (เช่น ไข่เป็ด ไข่เคม็ ฯลฯ) ........................................................................... QF040507 (1)  EF040507

(2)  

(3)  
 

* นมขน้หวาน นมผง ครีมเทียม เนยแขง็ เนยเทียม ฯลฯ    

 - นมขน้หวาน .......................................................................................................................... QF0408 (1)  EF0408

(2)  

(3)  

 - นมผง .................................................................................................................................... QF0409 (1)  EF0409

(2)  

(3)  

 - ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีทาํจากนม (เช่น ครีมเทียม เนยแขง็ เนยเทียม ฯลฯ) ........................................... QF041013 (1)  EF041013

(2)  

(3)  

5. นํ้ามนั และไขมนั QF05  EF05

* นํ้ามนัหมู นํ้ามนัเนย เนยสด กะทิ ไขมนัอ่ืนๆ และนํ้ามนัพืชทุกชนิด    

 - นํ้ามนัพืช  .............................................................................................................................. QF0501 (1)  EF0501

(2)  

(3)  

 - นํ้ามนัสัตว ์เนยสด กะทิสาํเร็จรูป มะพร้าวขดู ไขมนัและนํ้ามนัอ่ืนๆ .................................... QF050206 (1)  EF050206

(2)  

(3)  

(กรัม) (บาท)
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รายการค่าใช้จ่าย

การบริโภคในรอบสัปดาห์ทีแ่ล้ว

รหัส 

รายการ

 แหล่ง

 ที่มา

รหัส  

รายการ



ปริมาณ จํานวนเงิน/มูลค่า

(1) (2)

6. ผลไม้ และถั่วเปลอืกแขง็ QF06 EF06

    ผลไมส้ดทุกชนิด ผลไมแ้ช่อ่ิม / ดอง / กวน / ตากแหง้   

 - กลว้ยนํ้ าวา้ (สด)...................................................................................................................... QF0601 (1)  EF0601

(2)  

(3)  

 - ส้มเขียวหวาน  มะละกอสุก  สับปะรด  เงาะ (สด).................................................................. QF060205 (1)  EF060205

(2)  

(3)  

 - มะม่วง (สด)............................................................................................................................ QF0606 (1)  EF0606

(2)  

(3)  

 - ผลไมอ่ื้นๆ (สด/ แช่อ่ิม/ ดอง/ กวน/ ตากแห้ง)...................................................................................... QF060718 (1)  EF060718

(2)  

(3)  
 

* ผลไมก้ระป๋อง ถัว่ลิสง ถัว่เขียว ถัว่เหลือง ถัว่อ่ืนๆ......................................................................... QF061924 (1)  EF061924

(2)  

(3)  

7. ผกั QF07  EF07

   ผกัสดทุกชนิด ................................................................................................................................ QF070125 (1)  EF070125

(2)  

(3)  
 

* ผกัตากแหง้ ดอง ทาํเคม็ (เช่น ผกักาดดอง หอมแดง กระเทียมแห้ง พริกแห้ง เต้าเจ๊ียว เห็ดแห้ง ฯลฯ) .........   

 - หวัหอมแดง  กระเทียม........................................................................................................... QF072627 (1)  EF072627

(2)  

(3)  

 - ผกั (ตากแห้ง/ ดอง/ ทาํเคม็) อ่ืนๆ................................................................................................ QF072831 (1)  EF072831

(2)  

(3)  

8. นํ้าตาลและขนมหวาน QF08 EF08

   ไอศกรีม เชอร์เบต เยลล่ี และขนมหวานประเภทต่างๆ ลูกกวาด/ ลูกอม ช๊อกโกแลตแท่ง............. QF080104 (1)  EF080104

(2)  

(3)  
 

* นํ้าตาลทุกชนิด (เช่น นํา้ตาลทราย นํา้ตาลปีบ/ ปึก  ฯลฯ) แยม นํ้าผึ้ง ฯลฯ QF080509 (1)  EF080509

(2)  

(3)  
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รายการค่าใช้จ่าย

การบริโภคในรอบสัปดาห์ทีแ่ล้ว

รหัส 

รายการ

 แหล่ง

 ที่มา

รหัส 

รายการ(กรัม) (บาท)



ปริมาณ จํานวนเงิน/มูลค่า

(1) (2)

9. เคร่ืองปรุงรส และเคร่ืองเทศ QF09 EF09

* เกลือ นํ้าปลา นํ้าส้มสายชู ซีอ๊ิวและซอสชนิดต่างๆ พริกไทย และเคร่ืองเทศต่างๆ ฯลฯ  

 - เกลือ  นํ้าปลา.......................................................................................................................... QF090102 (1)  EF090102

(2)  

(3)  

 - เคร่ืองปรุงรส และเคร่ืองเทศอ่ืนๆ.......................................................................................... QF090313 (1)  EF090313

(2)  

(3)  

10. เคร่ืองดืม่ที่ไม่มแีอลกอฮอล์ (บริโภคท่ีบ้าน)

* ผลิตภณัฑก่ึ์งสาํเร็จรูป (เช่น กาแฟเมด็/ผง ใบชา ชาผง ไมโล โอวลัติน โกโก้/ช๊อคโกแลตผง ฯลฯ) QF10 EF10

 - กาแฟเมด็/ผง (รวม กาแฟผงสาํเร็จรูป)........................................................................................ QF1001 (1)  EF1001

(2)  

(3)  

 - ชาผงสาํเร็จรูป/ใบชา.............................................................................................................. QF1002 (1)  EF1002

(2)  

(3)  

 - ผลิตภณัฑก่ึ์งสาํเร็จรูปอ่ืนๆ (เช่น ไมโล โอวลัติน โกโก้/ช๊อคโกแลตผง ฯลฯ)................................. QF100304 (1)  EF100304

(2)  

(3)  

   ผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป (เช่น นํา้อัดลมและนํา้หวานต่างๆ นํา้ด่ืม นํา้แร่ นํา้ผกั/ผลไม้ โซดา นํา้แขง็ QF11 (1)  EF11

       กาแฟ/ชาบรรจุภาชนะพร้อมด่ืม เคร่ืองด่ืมชูกาํลงั/บาํรุงร่างกาย ฯลฯ) (2)  

(3)  

11. อาหารสําเร็จรูปที่ซ้ือมา (บริโภคท่ีบ้าน) QF12 EF12

   ขา้วแกง/ กบัขา้วสาํเร็จรูป (เช่น ข้าวผดั ก๋วยเต๋ียว ฯลฯ) อาหารป่ินโต และอาหารวา่งอ่ืนๆ   

 - ขา้วแกง/ กบัขา้วสาํเร็จรูป (เช่น ข้าวผดั ก๋วยเต๋ียว ฯลฯ) อาหารป่ินโต แฮมเบอร์เกอร์ แซนวิช... QF120106 (1)  EF120106

(2)  

(3)  

 - อาหารวา่ง/สาํเร็จรูปอ่ืนๆ (เช่น สาคูไส้หม ูข้าวเกรียบปากหม้อ)................................................... QF1210 (1)  EF1210

(2)  

(3)  
 

* ผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูป (เช่น บะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป อาหารกระป๋องสาํเร็จรูป ฯลฯ)..................................... QF120709 (1)  EF120709

(2)  

(3)  

-26-

รายการค่าใช้จ่าย

การบริโภคในรอบสัปดาห์ทีแ่ล้ว

รหัส 

รายการ

 แหล่ง

 ที่มา

รหัส 

รายการ(กรัม) (บาท)



ปริมาณ จํานวนเงิน/มูลค่า

(1) (2)

12. อาหารและเคร่ืองดืม่ที่ไม่มแีอลกอฮอล์ (บริโภคนอกบ้าน) QF13 (1)  EF13

(เช่น ค่าอาหารเช้า/กลางวนั/เยน็ อาหารรับประทานท่ีทาํงาน อาหารว่างอ่ืนๆ และค่าอาหารกลางวนั (2)  

สาํหรับเดก็นักเรียน/ นักศึกษาท่ีไปเรียนหนังสือ) (3)  

13. เคร่ืองดืม่ที่มแีอลกอฮอล์ (เช่น เบียร์ เหล้า ไวน์ กระแช่ ฯลฯ)

บริโภคในบา้น QF14 EF14

 - เบียร์....................................................................................................................................... QF1401 (1)  EF1401

(2)  

(3)  

 - เคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ ท่ีมีแอลกอฮอร์ (บริโภคในบ้าน)........................................................................ QF140204 (1)  EF140204

(2)  

(3)  
 

บริโภคนอกบา้น QF15  EF15

 - เบียร์....................................................................................................................................... QF1501 (1)  EF1501

(2)  

(3)  

 - เคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ ท่ีมีแอลกอฮอร์ (บริโภคนอกบ้าน)..................................................................... QF150204 (1)  EF150204

(2)  

(3)  
 

14. ยาสูบ หมาก ยานัตถ์ุ และผลติภัณฑ์ประเภทเดยีวกนั  

บุหร่ี ซิการ์ ยาเส้น ยาตั้ง ฯลฯ............................................................................................................ QF16 (1)  EF16

(2)  

(3)  

หมาก พลู ยาฉุน ยาจืด ยานตัถุ ์ฯลฯ.................................................................................................. QF17 (1)  EF17

(2)  

(3)  
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รายการค่าใช้จ่าย

การบริโภคในรอบสัปดาห์ทีแ่ล้ว

รหัส 

รายการ

 แหล่ง

 ที่มา

รหัส 

รายการ(กรัม) (บาท)



รหัสรายการ

     ช่ือและลาํดบัทีส่มาชิกในครัวเรือนทีม่ีรายได้ IN 01

     รายได้จากการทาํงาน

       1.  รายได/้ค่าตอบแทนจากการทาํงานโดยไดรั้บเป็นค่าจา้ง/เงินเดือน

           (รวม  ค่าล่วงเวลา  โบนัส  ค่าทิป  ค่าเปอร์เซนต์การขายสินค้าหรือบริการ  ค่าครองชีพ  ค่าช่วยเหลือบตุรและอ่ืน ๆ) IN 02

       2.  รายรับสุทธิ (หักค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการ) จากการประกอบธุรกิจ  อุตสาหกรรม  หรือวชิาชีพท่ีไม่ใช่การเกษตร IN 03

       3.  รายรับสุทธิ (หักค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการ) จากการประกอบการเกษตร  หรือจากการใหบ้ริการทางการเกษตร IN 04

     รายได้จากแหล่งอืน่ ๆ ทีไ่ม่ใช่จากการทาํงาน

       1.  บาํเหน็จ  บาํนาญ  เบ้ียหวดั  เงินสงเคราะห์ต่าง ๆ IN 05

       2.  เงินชดเชยและ/หรือเงินทดแทนจากการออกจากงาน IN 06

       3.  เงินช่วยเหลือท่ีไดรั้บจากบุคคลอ่ืนนอกครัวเรือน IN 07

       4.  เงินสงเคราะห์ผูสู้งอาย ุ และผูพิ้การ  รวมทั้งความช่วยเหลืออ่ืน ๆ  จากรัฐและองคก์ารต่าง ๆ IN 08

       5.  เงินทุนการศึกษา IN 09

       6.  รายรับจากการใหเ้ช่าหอ้ง/เช่าท่ีดิน  และสินทรัพยอ่ื์น ๆ (โดยไม่ได้ประกอบเป็นธุรกิจ) IN 10

       7.  ค่าลิขสิทธ์ิและสิทธิบตัรต่าง ๆ IN 11

       8.  ดอกเบ้ีย/ผลตอบแทนจากเงินฝาก  พนัธบตัร  เงินปันผลจากหุน้และการลงทุนอ่ืน ๆ IN 12

       9.  ดอกเบ้ีย/ผลตอบแทนจากแชร์  และการใหกู้ย้มืเงินแก่บุคคลอ่ืน/เอกชน IN 13

     10.  มรดก  พินยักรรม  ของขวญั เงินซอง (ไม่รวม ทรัพย์สิน) IN 14

     11.  เงินไดรั้บจากการประกนัสุขภาพ  อุบติัเหตุ  ไฟไหม ้ ประกนัชีวติ  หรือประกนัสงัคม (ท่ีไม่ใช่ประเภทสะสมทรัพย์) IN 15

     12.  รายไดอ่ื้น ๆ  เช่น  เงินถูกสลากกินแบ่งของรัฐ  เงินรางวลั  เงินไดจ้ากการพนนั  ค่านายหนา้ (โดยไม่ได้ประกอบเป็นธุรกิจ) IN 16

รวม
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(สศส. 3)
สรุปรายได้  (ในรอบ  12  เดอืนที่แล้ว)



....………………....

....………………....

....………………....

                

....………………....

....………………....

....………………....

....………………....

....………………....

....………………....

....………………....

....………………....

....………………....

....………………....

....………………....

....………………....

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

รวม
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2 3 REC

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



                     ช่ือ และลาํดบัท่ีของสมาชิกในครัวเรือน (จาก ตอนท่ี 1   HM01) HM01

             คําถามต่อไปนีจ้ะเป็นคําถามถึงประสบการณ์ของท่านในช่วง 1 เดอืนท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
             ให้ท่านสํารวจตัวเองและประเมินเหตุการณ์ อาการ ความคิดเห็น และความรู้สึกของท่านว่าอยู่ในระดบัใด
             ให้บันทึกรหัส " 0 - 3 " ใน              ตามคําตอบท่ีเป็นจริงกบัตัวท่านมากที่สุดเพยีงคําตอบเดยีว

ไม่เลย.....................  = 0 มาก...........................  = 2
เลก็น้อย..................  = 1 มากท่ีสุด.........................  = 3

1. ท่านรู้สึกพอใจในชีวติ .................................................................................................................................................................................. MH01

2. ท่านรู้สึกสบายใจ.......................................................................................................................................................................................... MH02

3. ท่านรู้สึกเบ่ือหน่ายทอ้แทก้บัการดาํเนินชีวติประจาํวนั................................................................................................................................. MH03

4. ท่านรู้สึกผดิหวงัในตวัเอง.............................................................................................................................................................................. MH04

5. ท่านรู้สึกวา่ชีวติของท่านมีแต่ความทุกข.์...................................................................................................................................................... MH05

6. ท่านสามารถทาํใจยอมรับไดส้าํหรับปัญหาท่ียากจะแกไ้ข (เม่ือมีปัญหา)...................................................................................................... MH06

7. ท่านมัน่ใจวา่จะสามารถควบคุมอารมณ์ไดเ้ม่ือมีเหตุการณ์คบัขนัหรือร้ายแรงเกิดข้ึน................................................................................... MH07

8. ท่านมัน่ใจท่ีจะเผชิญกบัเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีเกิดข้ึนในชีวติ........................................................................................................................... MH08

9. ท่านรู้สึกเห็นอกเห็นใจเม่ือผูอ่ื้นมีทุกข.์......................................................................................................................................................... MH09

10. ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผูอ่ื้นท่ีมีปัญหา......................................................................................................................................... MH10

11. ท่านใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูอ่ื้นเม่ือมีโอกาส................................................................................................................................................ MH11

12. ท่านรู้สึกภูมิใจในตวัเอง.............................................................................................................................................................................. MH12

13. ท่านรู้สึกมัน่คงปลอดภยัเม่ืออยูใ่นครอบครัว.............................................................................................................................................. MH13

14. หากท่านป่วยหนกัท่านเช่ือวา่ครอบครัวจะดูแลท่านเป็นอยา่งดี.................................................................................................................. MH14

15. สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผกูพนัต่อกนั........................................................................................................................................ MH15

16. ท่านมีเพื่อนหรือคนอ่ืนๆ ในสงัคมคอยช่วยเหลือท่านในยามท่ีท่านตอ้งการ............................................................................................... MH16

17. ท่านมัน่ใจวา่ชุมชนท่ีท่านอาศยัอยูมี่ความปลอดภยัต่อท่าน......................................................................................................................... MH17

18. ท่านรู้สึกมัน่คง ปลอดภยัในทรัพยสิ์น เม่ืออาศยัอยูใ่นชุมชนน้ี................................................................................................................... MH18

19. มีหน่วยงานสาธารณสุขใกลบ้า้นท่ีท่านสามารถไปใชบ้ริการได.้................................................................................................................ MH19

20. เม่ือท่านเดือนร้อนจะมีหน่วยงานในชุมชน (เช่น มลูนิธิ ชมรม สมาคม วดั สุเหร่า ฯลฯ) มาช่วยเหลือดูแลท่าน......................................... MH20

             ในภาพรวม ท่านมีความพงึพอใจในชีวติในระดบัใด         ให้บันทึกรหัส "00 - 10" ใน

ปีน้ี.......................................... MH21

ปีท่ีแลว้................................... MH22

             1.  ระยะเวลาการอยู่อาศัยในที่อยู่ปัจจุบัน ท่านอยู่ในเทศบาล/หมู่บ้านนีต้ั้งแต่เมื่อใด  (เดอืน   พ.ศ.) MH23

- มกราคม ...........................................................................................  = 01
- กุมภาพนัธ์ .......................................................................................  = 02

- ธนัวาคม ...........................................................................................  = 12

             2.  ในช่วง 1 เดอืนท่ีผ่านมา  ท่านมีอาการป่วยหรือรู้สึกไม่สบายหรือไม่
ไม่มี.....................................................................................................= 0 MH24
มีอาการป่วย/รู้สึกไม่สบาย.................................................................. = 1
มีอุบติัเหตุ/ถูกทาํร้าย........................................................................... = 2
มีไปรับบริการสาธารณสุข/เน่ืองจากโรคเร้ือรัง/โรคประจาํตวั............= 3

- 30 -

สุขภาพจติคนไทย

(ถามเฉพาะผู้ทีม่ีอาย ุ15 ปีข้ึนไป)
(ตอบด้วยตนเอง)

รหัส
  รายการ

ตอนที ่1

ตอนที ่2
(พงึพอใจน้อยสุด  =  00    →    พงึพอใจมากสุด  =  10)

ระดบัความพงึพอใจ

ตอนที ่3
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2 7 REC

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

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



โดยปกติทั่วไป สมาชิกในครัวเรือนของท่าน (ส่วนใหญ่) ไปจับจ่ายซ้ือของเพือ่การอุปโภคบริโภค ณ สถานที่ใด
(ให้บันทึกรหัสแหล่งซ้ือตามรายการสินค้า)

แหล่งซ้ือ

ร้านคา้ทัว่ไป ……............…….......................................... …………...........………… = 1

ตลาดขายของสด/ แห้ง  ตลาดนดั…................................................... ……………….  = 2

1. เส้ือผา้  เคร่ืองนุ่งห่ม ประเภทห้าง/ซูปเปอร์มาร์เก็ต

              และของใชส่้วนบุคคล ......... SHOP1  - ร้านขายสินคา้ลดราคา (เช่น เทสโก้โลตัส  บ๊ิกซี  คาร์ฟู  แมคโคร) ........................ = 3

2. เคร่ืองเรือน เคร่ืองใช้  - ซูปเปอร์มาร์เก็ตอ่ืนๆ (เช่น ท๊อปส์ แมก็ซ์แวลู โฮมเฟรชมาร์ท ฯลฯ) ..................... = 4

              และอุปกรณ์ตกแต่งบา้น ...... SHOP2  - ร้านสะดวกซ้ือ (เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น  วีช้อป  แฟมิล่ีมาร์ท  108-ช้อป ฯลฯ) ............  = 5

3. อาหารท่ีซ้ือมาปรุงท่ีบา้น  - ห้างสรรพสินคา้ (เช่น เซ็นทรัล  โรบินสัน  บางลาํภู  ต้ังฮ่ัวเส็ง ฯลฯ)......................  = 6

          - อาหารแหง้ ............................ SHOP3  - ร้านสินคา้เฉพาะอยา่งและห้างอ่ืนๆ (เช่น วัตสัน  ซีพีเฟรชมาร์ท ฯลฯ).................  = 7

          - อาหารสด .............................. SHOP4  - ห้างดั้งเดิมท่ีจดัตั้งโดยผูป้ระกอบการในจงัหวดั ................................................  = 8

   ปริมาตร ↔ นํา้หนัก
   1  ตนั              =    1,000  กิโลกรัม         1  เกวียน = 100  ถงั        1  ลิตร ≈ 1  กิโลกรัม
   1  กิโลกรัม     =    2.2046  ปอนด์         1  ถงั = 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  ถงั               =    15  กิโลกรัม (ข้าวสาร)         1 ถว้ย = 240  มิลลิลิตร (ซีซี)
   1  กระสอบ     =    100  กิโลกรัม
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ตอนที่ 5  แหล่งซ้ือสินค้าอปุโภคบริโภคส่วนใหญ่ของครัวเรือน

นํา้หนัก ปริมาตร

รายการสินค้า
  รหัส  

รายการ
แหล่งซ้ือ

3 0REC 0 1 SUB

 

 

 

 

(โดยประมาณ)

หน่วยวัด

เถาะ ขาล ฉลู ชวด กุน จอ ระกา วอก มะแม มะเมีย มะเส็ง มะโรง
2554 2553 2552 2551 2550 2549 2548 2547 2546 2545 2544 2543

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2542 2541 2540 2539 2538 2537 2536 2535 2534 2533 2532 2531
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2530 2529 2528 2527 2526 2525 2524 2523 2522 2521 2520 2519
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2518 2517 2516 2515 2514 2513 2512 2511 2510 2509 2508 2507
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

2506 2505 2504 2503 2502 2501 2500 2499 2498 2497 2496 2595
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

2494 2493 2492 2491 2490 2489 2488 2487 2486 2485 2484 2483
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

2482 2481 2480 2479 2478 2477 2476 2475 2474 2473 2472 2471
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

2470 2469 2468 2467 2466 2465 2464 2463 2462 2461 2460 2459
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

ตารางเทียบอายุ

วธิีใช้ตารางเทยีบอายุ
                    1. ขณะสัมภาษณ์                    ถา้ "ยงัไม่ถึงวนัเกดิ"                            ให ้"เอาอายุในตารางลบออก 1 ปี"

                                                                   ถา้ "ถึงวนัเกดิหรือเลยวันเกิดแล้ว"       ให ้"บันทึกอายุตามตาราง"

                    2. หากไม่ทราบเดือนเกิด        ให ้"ประมาณเดือนเกิด"                        แลว้ใช ้"ตารางเทยีบอายุตามวิธีการข้างต้น"

                    3. สาํหรับผูท่ี้ตอบปีเกิด           เป็น "ปีนักษัตร"                                  ให ้"เทยีบอายุตามตาราง"
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