ลับ

การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร
ไตรมาสที 1 (ม.ค. - มี.ค.) 2558

สรง. 3
(แบบแจงนับ)

REG

1. ภาค................................................................. จังหวัด.................................................…

TMB

AMP

2. อําเภอ/เขต................................................. ตําบล/แขวง........................................…....…
3. บ้านเลขที....................... ถนน.................................... ตรอก/ซอย...................................
4. ในเขตเทศบาล EA................................................................................................... AREA
นอกเขตเทศบาล EA..................หมู่ท.ี ................. ชือหมู่บา้ น................................….…
5. ลําดับที EA ตัวอย่าง.....................................................................................................… PSU_NO
6. ชุด EA ตัวอย่าง..........………………… ชุดครัวเรือนตัวอย่าง………………………………..... EA_SET
MONTH_YR
เดือน…………………………………………………
พ.ศ...............................…..…...…
7. ลําดับทีครัวเรือนตัวอย่าง.................ประเภท( ส่วนบุคคล.....1 กลุ่มบุคคล(ระบุ)....... 2 ) HH_NO
8. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ขัน9 แจงนับ.................................................................... คน

CWT

1-3
4-7

EA

8-11
VIL

12-13
14-17

SAMSET

18-19
20-23

TYPE

24-26

MEMBERS

27-28

LISTING

29-30

9. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ขัน9 นับจด...................................................................... คน
10. ชือผูต้ อบสัมภาษณ์................................................................
เป็ นสมาชิกในครัวเรือน..............1
ไม่เป็ นสมาชิกในครัวเรือน.........2

WHO

160

11. ผลการแจงนับครัวเรือนตัวอย่างนี9 (บันทึกรหัส)
ได้ขอ้ มูล
ขัน9 นับจด
1. เป็ นครัวเรือนตัวอย่าง
1.1 มีครัวเรือนอาศัยอยู่

ไม่ได้ขอ้ มูล

รหัส
ขัน9 แจงนับ

แจงนับได้
รื(อถอน ไฟไหม้
เป็ นบ้านว่าง

2. ไม่เป็ นครัวเรือนตัวอย่าง แจงนับได้

ขัน9 นับจด
เป็ นครัวเรือนตัวอย่าง

รหัส

ENUM

ขัน9 แจงนับ

11
12
13

ไปสามครัง( ไม่พบ
ผูต้ อบสัมภาษณ์
ไม่ให้ความร่วมมือ
หาบ้านไม่พบ

21
22
23

14

อืนF ๆ (ระบุ) .......................

24

(ครัวเรือนใหม่อยู่แทน
ครัวเรือนเดิมทีเF ป็ นตัวอย่าง)

รหัสพนักงานแจงนับ

ID_CODE1 200-206

รหัสผูต้ รวจสอบ

ID_CODE2 207-213

31-32

ตัวอย่างการเขียนตัวเลข

2

I 2 3

4

5

6

7 8

9

0

ตอนที 1 ลักษณะทัว ไปของสมาชิกในครัวเรือน
ถามเฉพาะ
ผูม้ ีอายุ
15 ปี ขึนไป

ถามทุกคนในครัวเรือน
ความเกียวพัน
กับหัวหน้าครัวเรือน

ลําดับที

ชือ-นามสกุล

เพศ

อายุ

บันทึกรหัส บันทึกรหัส ( บันทึกอายุเต็มปี
หัวหน้าครัวเรือน.……..…1 ชาย…......1 ถ้าตํากว่า 1 ปี
ภรรยาหรือสามี....……….2 หญิง…....2 บันทึก " 00 " )
บุตรทียังไม่สมรส.…….…3
บุตรทีสมรสแลว้ ....….….4
บุตรเขย บุตรสะใภ ้……..5
บุตรของบุตร..........….…6
พ่อ แม่ พ่อตา แม่ยาย…7
ญาติอนื ๆ ..........….….8
ผู ้อาศัย และคนรับใช้…..9

สถานภาพสมรส
บันทึกรหัส
โสด………............. 1
สมรส……............. 2
ม่าย………............. 3
หย่า……............. …4
แยกกันอยู่............5
เคยสมรสแต่ไม่ทราบ

สถานภาพ............6

สมาชิกครัวเรือนกลุ่มบุคคล…0

F1

33

หมายเหตุ :

F2

F3

F4

35

36

F5

37

F6

39

3

ตอนที 3 การทํางาน ถามเฉพาะ

ตอนที 2 การศึกษา ถามเฉพาะผูม้ ีอายุตงั แต่ 15 ปี ข นึ ไป
" ... (ชือ) … ขณะนี
กําลังเรียนชัน ใด"

... (ชือ) ...จบการศึกษาสูงสุดระดับใด

ผูม้ ีอายุตงั แต่ 15 ปี ขึนไป

ผูบ้ นั ทึก
ผูบ้ นั ทึก
ถามเฉพาะผูท้ ีจบ "มหาวิทยาลัย" " ระหว่าง 7 วัน
"ผึกหัดครู" (สายวิชาการ) หรือ ก่อนวันสัมภาษณ์
รหัส 2
รหัส 2
... (ชือ) ...
"อาชีวศึกษา" ในสดมภ์ F8
ในสดมภ์ F11 ในสดมภ์ F12

ได้ทํางานที
" ... (ชือ) … การศึกษา
"ถึงแม้ว่า …(ชือ) … "… (ชือ) …
ก่อให้เกิดรายได้/
ปริญญาทีสําเร็จ มาโดยละเอียด
สูงสุดทีสําเร็จอยู่ใน
เงินเดือน/ ไม่ได้ทํางานระหว่าง มีงาน/ธุรกิจ
บันทึก ชัน ปี สถาบัน
สายวิชาใด"
ค่าจ้าง/ผลกําไร 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์ กิจการทีจะกลับ
ทีก าํ ลังเรียนโดยละเอียด ถ้าจบมหาวิทยาลัย ฝึ กหัดครู
ยังได้รบั ค่าจ้าง/ ไปทํา หรือไม่"
/ผลตอบแทน
หรือได้ทํางาน
(สายวิชาการศึกษา) หรืออาชีวศึกษา ให้บนั ทึก
(ผูช้ ่วยธุรกิจฯ
เงินเดือนหรือ
จํานวนปี
ในฐานะช่
ว
ยธุ
ร
กิ
จ
สาขาวิชา คณะหรือแผนกและชือสถาบันทีเรียนจบ
ผลประโยชน์อนื ๆ ให้ถอื ว่าไม่มงี าน/
ของ
ของครัวเรือน
หรือผลกําไรจากงาน ธุรกิจหรือกิจการ
หลักสูตร
โดยไม่ได้รบั
ถ้าไม่เรียน บันทึก ถ้าไม่เคยเรียน บันทึก "ไม่เคย"
หรือธุรกิจในระหว่าง ทีจ ะกลับไปทํา
ค่าจ้างหรือไม่ "
"ไม่เรียน"
ทีไม่ได้ทํางานหรือไม่" ให้บนั ทึกรหัส 2)
ถ้าจบมหาวิทยาลัย ฝึ กหัดครู
บันทึกรหัส
บันทึกรหัส
บันทึกรหัส บันทึกรหัส
(สายวิชาการศึกษา) หรืออาชีวศึกษา ถามต่อไป
สายวิชาการ (สามัญ)....1 ทํางาน….……...1 ได้รบั ..……...……..1 มี…...….…….1
สายอาชีวศึกษา..........2 (ข ้ามไปถามอาชีพ (ข ้ามไปถามอาชีพ
(ถามต่อไป)
สายวิชาการศึกษา......3 สดมภ์ F24)
สดมภ์ F24)
ไม่ม…ี .…..….2
ถ้าจบการศึกษาระดับอืน ข ้ามไปถามสดมภ์ F11
ไม่ทาํ งาน…..….2 ไม่ได้รบั ..…….......2 (ข ้ามไปถาม
บันทึก ชัน ปี และประกาศนี ยบัตร หรือ

ระดับการศึกษา
F7

40

สาขาวิชา
F8

43

F9

46

F10

52

(ถามต่อไป)

(ถามต่อไป)

สดมภ์ F15)

F11

F12

F13

53

54

55

4

ตอนที 3 การทํางาน ถามเฉพาะผูม้ ีอายุตงั แต่ 15 ปี ข ึนไป (ต่อ)
ผูบ้ นั ทึก

ผูบ้ นั ทึก

ผูห้ างานทําระหว่าง 7 วัน

ผูบ้ นั ทึก

ผูไ้ ม่พร้อมทํางาน

ผูพ้ ร้อมทํางาน

ผูห้ างานทํา/พร้อมทํางาน ระหว่าง

รหัส 1

รหัส 2

ก่อนวันสัมภาษณ์

รหัส 2 หรือ 3

รหัส 2

รหัส 1

7 วันก่อนวันสัมภาษณ์ (ผูว้ ่างงาน)

ในสดมภ์ F15

ในสดมภ์ F17

ในสดมภ์ F17

รหัส 1 ในสดมภ์ F15 หรือ F17

ในสดมภ์ F13 ในสดมภ์ F13 รหัส 1 ในสดมภ์ F15

" … ชือ … "ก่อนวันสัมภาษณ์ " … (ชือ) …ได้หางานทํา/ " ระหว่าง 7 วัน " เหตุผลที … (ชือ) …
… (ชือ) …
สมัครงาน อย่างไร " ก่อนวันสัมภาษณ์ ไม่พร้อมทํางาน"
หยุดทํางาน
บันทึกรหัส
มานานเท่าใด" ได้หางานทํา/ (บันทึกวิธีการทีใ ช้มากทีส ุด) … (ชือ) …พร้อม
บันทึกรหัส ทํางานหรือไม่" ทํางานบ้าน…..…..…..1
สมัครงาน
บ้างหรือไม่ " อ่านหนังสือพิมพ์/นิตยสาร…..1
เรียนหนังสือ….……..2
บันทึกรหัส รอฤดูกาล…………....3
วิทยุ/โทรทัศน์….……………....2
บันทึกรหัส เพือ น/ญาติหางานให้…….......3 พร้อม………….1 ยังเด็กหรือชรา…......4
หาใน 7 วัน…….1 หา/สมัครงานทีห น่วยจัดหางาน..4 (ข้ามไปถาม ป่ วย พิการ ฯลฯ
สดมภ์ F19) จนไม่สามารถ
บันทึกรหัส (ถามต่อไป) หา/สมัครงานทีห น่วยงาน
โดยตรง……………………..5
น้อยกว่า/เท่ากับ หาใน 8-30 วัน..2
ไม่พร้อม…...…2 ทํางานได้…………5
ส่งจดหมายสมัครงาน
2 เดือน………1 ไม่หางานทํา..….3 ตามทีต่าง ๆ ……………….6 (ถามต่อไป) พักผ่อน……………....6
เกีษยณการทํางาน....7

มากกว่า 2 เดือน..2 (บันทึกรหัส 2,3 ทาง Internet…....................7
(ข้ามไปถามอาชีพ
ข้ามไปถาม อืน ๆ (ระบุ)……………..………8

สดมภ์ F24)

สดมภ์ F17)

(ข้ามไปถาม สดมภ์ F20)

F14

F15

F16

56

57

จึงไม่หางานทํา"

" … (ชือ) …

"… (ชือ) …

หางาน/พร้อมทํางาน เคยทํางาน
มานานเท่าใด " มาก่อนหรือไม่"

บันทึกรหัส
เชือว่าหางานทําไม่ได้....1

บันทึกรหัส

บันทึกรหัส

หามาแล้วแต่หาไม่ได้...2 ตํา กว่า 1 เดือน..….1 เคย…..….…1
ไม่ทราบว่าจะไปหางาน
อย่างไร………….…..3
ไม่สามารถหางานที
เหมาะสมได้………..4

1 - 2.9 เดือน..…2

(ถามต่อไป)

3 - 5.9 เดือน..…3 ไม่เคย.…....2
6 - 8.9 เดือน.....4

(ข้ามไปถาม

9 - 11.9 เดือน....5

ตอนที 6)

ตัง> แต่ 12 เดือน....6

ดินฟ้ าอากาศไม่
เอื>ออํานวย………...5

(ถามต่อไป)

อืน ๆ (ระบุ)………....8 อืน ๆ (ระบุ)………….…6

F17

58

"ทําไม … (ชือ) …

59

(ข้ามไปถามตอนที 6)

(ถามต่อไป)

F18

F19

60

F20

61

F21

62

63
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ตอนที 3 การทํางาน ถามเฉพาะผูม้ ีอายุตง*ั แต่ 15 ปี ข* ึนไป (ต่อ)
ผูม้ ีงานทําหรือเคยทํางานมาก่อน (รหัส 1 ในสดมภ์ F11, F12, F21) (รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ์ F14)

ผูเ้ คยทํางานมาก่อน
รหัส 1 ในสดมภ์ F21

อาชีพ

อุตสาหกรรม

สถานภาพการทํางาน

"… (ชือ) … ทํางานอะไร"

" กิจกรรมหลักที… (ชือ) …ทําอยู่

"… (ชือ) ...ทํางานในฐานะอะไร "

"สาเหตุที … (ชือ) …

" … (ชือ) …

ออกจากงาน/หยุดทํางาน

ออกจากงาน/

ครัง* สุดท้าย"

หยุดทํางาน

ผูบ้ นั ทึกรหัส 1 ในสดมภ์ F11

นายจ้าง......…………………………………….1

ครัง* สุดท้าย

ให้บนั ทึกอาชีพและตําแหน่งหน้าที%

ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มลี ูกจ้าง……2

มานานเท่าใด" การงานทีม% ชี วั % โมงทํางานสูงสุดใน
หมดสัญญาจ้างแรงงาน…..........2
บันทึกรหัส 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์
ถูกให้ออก/ไล่ออก/ปลดออก…..3 ตํา% กว่า 1 เดือน...1 ผูบ้ นั ทึกรหัส 1 ในสดมภ์ F12
ลาออก..................................... 4 1 - 2.9 เดือน...2
ผูบ้ นั ทึกรหัส 1 หรือ 2 ใน F14

ช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รบั ค่าจ้าง….3

บันทึกรหัส

เป็ นกิจกรรมหรือผลิตอะไร "

นายจ้างเลิก/หยุด/ปิ ดกิจการ.....1

(ให้บนั ทึกประเภทของกิจการ
ลักษณะงานให้ชดั เจน)

บันทึกรหัส

ลูกจ้างรัฐบาล…………………………….……4
ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ…………….………...…..5

เลิก/หยุด/ปิ ดกิจการ.................5 3 - 5.9 เดือน...3 ให้บนั ทึกอาชีพปกติ

ลูกจ้างเอกชน…..……………………………..6
ผูร้ บั จ้างทํางานหลายเจ้า.......................... 7
การรวมกลุม่ ….……………………………….8

หมดสัญญาจ้างงาน...................6 6 - 8.9 เดือน...4

( ถ้าบันทึกรหัส 1 หรือ 6 หรือ7 ถามต่อไป )

ผูบ้ นั ทึกรหัส 1 ในสดมภ์ F21
อื%น ๆ ระบุ…….......................... 7 9 - 11.9 เดือน..5 ให้บนั ทึกอาชีพทีท% าํ ครังC สุดท้าย
(ถามต่อไป)
(ถามต่อไป)
ตังC แต่ 12 เดือน..6

(บันทึกรหัส 2, 3, 4, 5, 8
ข้ามไปถามสดมภ์ F28 ยกเว้นผูบ้ นั ทึก

(ถามต่อไป)

F22

64

รหัส 1 ในสดภม์ F21 ยุติการสัมภาษณ์))

F23

65

F24

66

F25

70

F26

75

6

ตอนที 3 การทํางาน ถามเฉพาะผูม้ ีอายุตง#ั แต่ 15 ปี ข# ึนไป (ต่อ)
ผูม้ ีงานทํา/เคยทํางานทีมี
รหัส 1,6,7 ในสดมภ์ F26
"กิจการ … (ชือ) …
ทําอยู่หรือทําครัง# สุดท้าย
มีคนทํางานกีคน"

ผูม้ ีงานทํา

ตอนที 4

ความต้องการจะทํางานเพิมใน
ระหว่าง 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์

รหัส 1 ในสดมภ์ F11, F12
รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ์ F14

"จํานวนชัวโมงทํางานในระหว่าง 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์"
(ผูบ้ นั ทึกรหัส 1 ในสดมภ์ F11 ให้บนั ทึกจํานวนชัวโมงทํางานจริง
ในระหว่าง 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์ โดยรวมชัวโมงทํางานล่วงเวลา
คอฟฟี เบรค ไม่รวมเวลาพักอาหารกลางวัน
ผูบ้ นั ทึกรหัส 1 ในสดมภ์ F12 รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ์ F14
ให้บนั ทึก " 0 " ช่องขวาสุดทัง# 3 สดมภ์)

บันทึกรหัส
1 - 4 คน………………1
5 - 9 คน………………2
10 - 19 คน………………3
20 - 49 คน………………4
จํานวนชัวโมงทํางานจริง จํานวนชัวโมงทํางานจริง
50 - 99 คน………………5
ของอาชีพ
ของอาชีพอืนทุกอาชีพ
100 - 199 คน...……………6
ทีบันทึกใน F24
ทีทําในระหว่าง 7 วัน
200 คนขึ;นไป……………..7

"ในระหว่าง 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์ … (ชือ) …
ยังมีเวลาเหลือพอทีจะทํางานเพิมและ
ต้องการจะทํางานเพิมหรือไม่"
บันทึกรหัส
มีเวลาและต้องการทํางานเพิม …….…………………….1
(ถามต่อไป)

มี/ไม่มแี ละไม่ตอ้ งการทํางานเพิม ……………………….2

จํานวนชัวโมง
ทํางานทัง# สิ#น
(F28+ F29)

(ผูม้ สี ถานภาพการทํางานเป็ นรหัส 4, 5, 6 หรือ 7
ในสดมภ์ F26 ข้ามไปถามสดมภ์ F35
รหัส 1, 2, 3 หรือ 8 ข้ามไปถามตอนที 6)

(ถามต่อไป)
(ยกเว้นผูบ้ นั ทึกรหัส 1 ในสดมภ์

ถ้าไม่มใี ห้
บันทึก "0" ช่องขวาสุด

F21 ยุตกิ ารสัมภาษณ์)

F27

76

F28

F29

F30

77

79

81

F31

83
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ตอนที 4 ความต้องการจะทํางานเพิม ใน

ตอนที 5 รายได้ของลูกจ้าง

ระหว่าง 7 วัน ก่อนวันสัมภาษณ์ (ต่อ)

รหัส 1 ในสดมภ์ F11, F12
ผูม้ ีงานทํา รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ์ F14
ผูม้ ีงานทําทีมีเวลาและต้องการทํางานเพิม
รหัส 1 ในสดมภ์ F31

ค่าจ้าง

ผูม้ ีงานทําทีมีสถานภาพการทํางานเป็ นลูกจ้างทุกประเภท
(ผูท้ ีบนั ทึกรหัส 1 ในสดมภ์ F11, F12) ( รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ์ F14)
และมีสถานภาพการทํางานเป็ นรหัส 4 หรือ 5 หรือ 6 หรือ 7 ในสดมภ์ F26

"… (ชือ) … "… (ชือ) …"ทําไม … (ชือ) … ไม่ได้ทาํ งานเพิม" "งานที … (ชือ) …
ต้องการทํางาน ได้หา
เพิมขึ&นสัปดาห์ละ งานทํา/
กีชวั  โมง"

ติดต่อ
สมัครงาน
เพิมบ้าง

หรือไม่"
(บันทึกจํานวน บันทึกรหัส
เป็ นชัว โมง) หา…….1
ไม่หา…2
(ถามต่อไป)

บันทึกรหัส ทําอยู่ได้รบั ค่าจ้าง
เครืองจักร/อุปกรณ์
ในการปฏิบตั งิ านเสีย……....1
ลดกําลังการผลิต/
ลดเวลาทํางาน…................2
อยู่ระหว่างการประท้วง…........3
หางานทํา/เชือว่า
หางานทําเพิม ไม่ได้….........4
เจ็บป่ วย.……….............…..…5
ดินฟ้ าอากาศไม่อาํ นวย…….….6
ขาดเงินทุน / แหล่งเงินกู…้ .....7
อืน ๆ (ระบุ).………….…........8

ในประเภทใด"

สําหรับผูบ้ นั ทึกรหัส 1, 2, 3
ในสดมภ์ F35

สําหรับผูบ้ นั ทึกรหัส 1-7
ในสดมภ์ F35

บันทึกรหัส
เป็ นตัวเงิน :-

"ค่าจ้างทีได้รบั นั&นได้รบั กีบาท

"ค่าจ้างทีได้รบั ประมาณ

ต่อชัว โมงหรือต่อวัน

เดือนละเท่าไร"

รายชัว โมง…....1

หรือต่อสัปดาห์"

รายวัน……..….2
รายสัปดาห์…..3
รายเดือน…....4
อืน ๆ (ระบุ)….5
(ถามต่อไป)
ไม่ทราบ…..…..6
(ผูม้ สี ถานภาพการทํางานเป็ นรหัส 4, 5, ไม่เป็ นตัวเงิน…...7

(บันทึกจํานวนชิดขวา)

(บันทึกจํานวนชิดขวา)

(ถามต่อไป)

(ถามต่อไป)

F36

F37

6 หรือ 7 ในสดมภ์ F26 ถามต่อไป (ตอบรหัส 1-3 ถามต่อไป
รหัส 1, 2, 3 หรือ 8 ขา้ มไปถามตอนที 6) รหัส 4-7 ขา้ มไปถาม
สดมภ์ F37)

F32

84

F33

86

F34

F35

87

88

89

94
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ตอนที 5 รายได้ของลูกจ้าง (ต่อ)
ผลประโยชน์ตอบแทนอืน ๆ ทีเป็ นตัวเงิน
ผูม้ ีงานทําทีมีสถานภาพการทํางานเป็ นลูกจ้างทุกประเภท
ผูท้ ีบนั ทึกรหัส 1 ในสดมภ์ F11, F12 รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ์ F14 และมีสถานภาพการทํางานเป็ นรหัส 4 หรือ 5 หรือ 6 หรือ 7 ในสดมภ์ F26
"ระหว่าง 30 วันก่อนวันสัมภาษณ์
… (ชือ) …นอกจากค่าจ้างทีได้รบั แล้ว
ยังได้รบั โบนัสหรือไม่"
( ถ้าได้รบั บันทึก จํานวนเงิน ชิดขวา
ถ้าไม่ได้รบั บันทึก "0" ช่องขวาสุด )

โบนัส

"ระหว่าง 30 วันก่อนวันสัมภาษณ์ … (ชือ) ... นอกจากค่าจ้างทีได้รบั แล้ว
ยังได้รบั รายได้หรือผลประโยชน์อนื ที เป็ นตัวเงิน หรือไม่"
( ถ้าได้รบั บันทึก จํานวนเงิน ถ้าไม่ได้รบั บันทึก "0" ช่องขวาสุด )

ค่าล่วงเวลาเดือนละ

เงินอืน ๆ เดือนละ

(รวมเงินค่าอาหาร เสือผ้า หรือเครืองแต่งกายอืน ๆ
ค่าทิป ค่าทีอ ยู่อาศัย ค่าพาหนะ เป็ นต้น)

F38

100

F39

106

F40

111

9

ตอนที 5 รายได้ของลูกจ้าง (ต่อ)
ผลประโยชน์ตอบแทนอืน ๆ ทีไม่เป็ นตัวเงิน
ผูม้ ีงานทําทีมีสถานภาพการทํางานเป็ นลูกจ้างทุกประเภท
ผูท้ ีบันทึกรหัส 1ในสดมภ์ F11, F12 รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ์ F14

และมีสถานภาพการทํางานเป็ นรหัส 4 หรือ 5 หรือ 6 หรือ 7 ในสดมภ์ F26
"เป็ นสมาชิก

"ในระหว่าง 30 วันก่อนวันสัมภาษณ์ … (ชือ) .... นอกจากค่าจ้างทีได้รบั แล้ว
ยังได้รบั รายได้หรือผลประโยชน์อนที
ื ไม่เป็ นตัวเงิน หรือไม่"
(ให้ประมาณเป็ นจํานวนเงิน)

ของครัวเรือน

( ถ้าได้รบั บันทึก จํานวนเงิน ถ้าไม่ได้รบั บันทึก "0" ช่องขวาสุด )

หรือไม่"

" เสือผ้า หรือ
เครืองแต่งกายอืน ๆ "

" อาหาร "

" ทีอยูอ่ าศัย "

คนสุดท้าย

" อืน ๆ "
บันทึกรหัส
ไม่เป็ น…….0
เป็ น………..1

F41

116

F42

121

F43

126

F44

131

F45

136

