ลับ

การสํารวจการย้ายถิ่นของประชากร
ไตรมาสที่ 4 (ต.ค. - ธ.ค.) 2558

สรง. 3
(แบบแจงนับ)

REG

CWT

1-3

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

TMB

AMP

2. อําเภอ/เขต................................................. ตําบล/แขวง........................................…....…
3. บ้านเลขที่....................... ถนน.................................... ตรอก/ซอย...................................
4. ในเขตเทศบาล EA................................................................................................... AREA
นอกเขตเทศบาล EA..................หมู่ท่.ี ................. ชื่อหมู่บา้ น................................….…
5. ลําดับที่ EA ตัวอย่าง.....................................................................................................… PSU_NO
6. ชุด EA ตัวอย่าง..........………………… ชุดครัวเรือนตัวอย่าง………………………………..... EA_SET
MONTH_YR
เดือน…………………………………………………
พ.ศ...............................…..…...…
7. ลําดับที่ครัวเรือนตัวอย่าง.................ประเภท( ส่วนบุคคล.....1 กลุ่มบุคคล(ระบุ)....... 2 ) HH_NO
8. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ขัน้ แจงนับ.................................................................... คน

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 ขัน้ นับจด...................................................................... คน
10. ชื่อผูต้ อบสัมภาษณ์................................................... เป็ นสมาชิกในครัวเรือน..............1
ไม่เป็ นสมาชิกในครัวเรือน.........2

WHO

160

11. ผลการแจงนับครัวเรือนตัวอย่างนี้ (บันทึกรหัส)
ได้ขอ้ มูล
ขัน้ นับจด
1. เป็ นครัวเรือนตัวอย่าง
1.1 มีครัวเรือนอาศัยอยู่

ไม่ได้ขอ้ มูล

รหัส
ขัน้ แจงนับ

แจงนับได้
รื้อถอน ไฟไหม้
เป็ นบ้านว่าง

2. ไม่เป็ นครัวเรือนตัวอย่าง แจงนับได้

ขัน้ นับจด
เป็ นครัวเรือนตัวอย่าง

รหัส

ENUM

ขัน้ แจงนับ

11
12
13

ไปสามครัง้ ไม่พบ
ผูต้ อบสัมภาษณ์
ไม่ให้ความร่วมมือ
หาบ้านไม่พบ

21
22
23

14

อืน่ ๆ (ระบุ) .......................

24

(ครัวเรือนใหม่อยู่แทน
ครัวเรือนเดิมทีเ่ ป็ นตัวอย่าง)

รหัสพนักงานแจงนับ

ID_CODE1 200-206

รหัสผูต้ รวจสอบ

ID_CODE2 207-213

31-32

2

ตัวอย่างการเขียนตัวเลข

I 2 3

4

5

7 8





0

ตอนที่ 1 ลักษณะทัว่ ไปของสมาชิกในครัวเรือน
ถามเฉพาะ
ผูม้ ีอายุ
15 ปี ขึ้นไป

ถามทุกคนในครัวเรือน

ความเกี่ยวพัน
กับหัวหน้าครัวเรือน

ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล

เพศ

อายุ

บันทึกรหัส บันทึกรหัส ( บันทึกอายุเต็มปี
หัวหน้าครัวเรือน.……..…1 ชาย…......1 ถ้าตํา่ กว่า 1 ปี
ภรรยาหรือสามี....……….2 หญิง…....2 บันทึก " 00 " )
บุตรที่ยงั ไม่สมรส.…….…3
บุตรที่สมรสแลว้ ....….….4
บุตรเขย บุตรสะใภ ้……..5
บุตรของบุตร..........….…6
พ่อ แม่ พ่อตา แม่ยาย…7
ญาติอ่นื 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

ตอนที่ 3 การทํางาน ถา

ตอนที่ 2 การศึกษา ถามเฉพาะผูม้ ีอายุตง้ั แต่ 15 ปี ขึ้นไป

ผูม้ อี ายุตง้ั แต่ 15
" ... (ชื่อ) … ขณะนี้
กําลังเรียนชัน้ ใด"

ถามเฉพาะผูท้ ี่จบ "มหาวิทยาลัย"
"ผึกหัดครู" (สายวิชาการ) หรือ
"อาชีวศึกษา" ในสดมภ์ F8

... (ชื่อ) ...จบการศึกษาสูงสุดระดับใด
บันทึก ชัน้ ปี และประกาศนี ยบัตร หรือ
ปริญญาที่สาํ เร็จ มาโดยละเอียด

บันทึก ชัน้ ปี สถาบัน
ที่กาํ ลังเรียนโดยละเอียด

ถ้าไม่เรียน บันทึก
"ไม่เรียน"

ถ้าจบมหาวิทยาลัย ฝึ กหัดครู
(สายวิชาการศึกษา) หรืออาชีวศึกษา ให้บนั ทึก
สาขาวิชา คณะหรือแผนกและชื่อสถาบันที่เรียนจบ

จํานวนปี
ของ
หลักสูตร

ถ้าไม่เคยเรียน บันทึก "ไม่เคย"

หน่วยปี

" ระหว่าง 7 วัน
ก่อนวันสัมภาษณ์
... (ชื่อ) ...
" ... (ชื่อ) … การศึกษา ได้ทํางานที่
ก่อให้เกิดรายได้/
สูงสุดที่สําเร็จอยู่ใน
เงินเดือน/
สายวิชาใด"
ค่าจ้าง/ผลกําไร
/ผลตอบแทน
จํานวนเดือน
หรือได้ทํางาน
ในฐานะช่
วยธุรกิจ
ของ
ของครัวเรือน
หลักสูตร
โดยไม่ได้รบั
หน่วยเดือน
ค่าจ้างหรือไม่ "

บันทึกรหัส
สายวิชาการ (สามัญ)....1
สายอาชีวศึกษา..........2
สายวิชาการศึกษา......3

ถ้าจบมหาวิทยาลัย ฝึ กหัดครู
(สายวิชาการศึกษา) หรืออาชีวศึกษา ถามต่อไป
ถ้าจบการศึกษาระดับอืน่ ข ้ามไปถามสดมภ์ F11

ระดับการศึกษา
F7

40

"ถึงแม้ว่า …(ชื่อ) …
ไม่ได้ทํางานระหว่าง
7 วันก่อนวันสัมภาษณ์

ยังได้รบั ค่าจ้าง/
เงินเดือนหรือ
ผลประโยชน์อนื่ ๆ
หรือผลกําไรจากงาน
หรือธุรกิจในระหว่าง
ที่ไม่ได้ทํางานหรือไม่"
บันทึกรหัส
บันทึกรหัส
ทํางาน….……...1 ได้รบั ..……...……..1
(ข้ามไปถามอาชีพ (ข้ามไปถามอาชีพ
สดมภ์ F24)
สดมภ์ F24)
ไม่ทาํ งาน…..….2 ไม่ได้รบั ..…….......2
(ถามต่อไป)
(ถามต่อไป)

สาขาวิชา

F8

43

ผูบ้ นั ทึก
รหัส 2
ในสดมภ์ F11

F9

46

48

F10

50

52

F11

53

F12

54

4

ตอนที่ 3 การทํางาน ถามเฉพาะผูม้ ีอายุตง้ั แต่ 15 ปี ข้ ึ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
" … ชื่อ … "ก่อนวันสัมภาษณ์ " … (ชื่อ) …ได้หางานทํา/
… (ชื่อ) …
สมัครงาน อย่างไร "
หยุดทํางาน
มานานเท่าใด" ได้หางานทํา/ (บันทึกวิธีการทีใ่ ช้มากทีส่ ุด)
สมัครงาน

" ระหว่าง 7 วัน " เหตุผลที่ … (ชื่อ) … "ทําไม … (ชื่อ) …
ก่อนวันสัมภาษณ์ ไม่พร้อมทํางาน"
… (ชื่อ) …พร้อม

บันทึกรหัส
วิทยุ/โทรทัศน์….……………....2
บันทึกรหัส เพือ่ น/ญาติหางานให้…….......3 พร้อม………….1
หาใน 7 วัน…….1 หา/สมัครงานทีห่ น่วยจัดหางาน..4 (ข้ามไปถาม
สดมภ์ F19)
บันทึกรหัส (ถามต่อไป) หา/สมัครงานที่หน่วยงาน
โดยตรง……………………..5
น้อยกว่า/เท่ากับ หาใน 8-30 วัน..2
ไม่พร้อม…...…2
ส่งจดหมายสมัครงาน
2 เดือน………1 ไม่หางานทํา..….3 ตามที่ต่าง ๆ ……………….6 (ถามต่อไป)
มากกว่า 2 เดือน..2 (บันทึกรหัส 2,3 ทาง Internet…....................7
(ข้ามไปถามอาชีพ
ข้ามไปถาม อื่น ๆ (ระบุ)……………..………8
สดมภ์ F17)

(ข้ามไปถาม สดมภ์ F20)

F14

F15

F16

57

F17

58

59

"… (ชื่อ) …

หางาน/พร้อมทํางาน เคยทํางาน
มานานเท่าใด " มาก่อนหรือไม่"

บันทึกรหัส

เรียนหนังสือ….……..2 เชื่อว่าหางานทําไม่ได้....1

บ้างหรือไม่ " อ่านหนังสือพิมพ์/นิตยสาร…..1

56

บันทึกรหัส

บันทึกรหัส ทํางานหรือไม่" ทํางานบ้าน…..…..…..1

สดมภ์ F24)

จึงไม่หางานทํา"

" … (ชื่อ) …

บันทึกรหัส

บันทึกรหัส

รอฤดูกาล…………....3 หามาแล้วแต่หาไม่ได้...2 ตํา่ กว่า 1 เดือน..….1 เคย…..….…1
ยังเด็กหรือชรา…......4 ไม่ทราบว่าจะไปหางาน
ป่ วย พิการ ฯลฯ

อย่างไร………….…..3

1 - 2.9 เดือน..…2

(ถามต่อไป)

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

(ข้ามไปถาม

ทํางานได้…………5 เหมาะสมได้………..4 9 - 11.9 เดือน....5
พักผ่อน……………....6 ดินฟ้ าอากาศไม่
ตัง้ แต่ 12 เดือน....6
เกีษยณการทํางาน....7
(ถามต่อไป)
เอื้ออํานวย………...5
อื่น ๆ (ระบุ)………....8 อื่น ๆ (ระบุ)………….…6

ตอนที่ 6)

ไม่สามารถหางานที่

จนไม่สามารถ

(ข้ามไปถามตอนที่ 6)

(ถามต่อไป)

F18

F19

60

F20

61

F21

62

63

5

ตอนที่ 3 การทํางาน ถามเฉพาะผูม้ ีอายุตง้ั แต่ 15 ปี ข้ ึ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

"… (ชื่อ) … ทํางานอะไร"

" กิจกรรมหลักที่… (ชื่อ) …ทําอยู่

"… (ชื่อ) ...ทํางานในฐานะอะไร "

"สาเหตุท่ี … (ชื่อ) …

" … (ชื่อ) …

ออกจากงาน/หยุดทํางาน

ออกจากงาน/

ครัง้ สุดท้าย"

หยุดทํางาน

ผูบ้ นั ทึกรหัส 1 ในสดมภ์ F11

นายจ้าง......…………………………………….1

ครัง้ สุดท้าย

ให้บนั ทึกอาชีพและตําแหน่งหน้าที่

ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มลี ูกจ้าง……2

มานานเท่าใด" การงานทีม่ ชี วั ่ โมงทํางานสูงสุดใน
หมดสัญญาจ้างแรงงาน…..........2
บันทึกรหัส 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์
ถูกให้ออก/ไล่ออก/ปลดออก…..3 ตํา่ 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
อื่น ๆ ระบุ…….......................... 7 9 - 11.9 เดือน..5 ให้บนั ทึกอาชีพทีท่ าํ ครัง้ สุดท้าย
(ถามต่อไป)
(ถามต่อไป)
ตัง้ แต่ 12 เดือน..6

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

(ถามต่อไป)

F22

64

รหัส 1 ในสดภม์ F21 ยุติการสัมภาษณ์))

F23

65

F24

66

F25

70

F26

75

6

ตอนที่ 3 การทํางาน ถามเฉพาะผูม้ ีอายุตง้ั แต่ 15 ปี ข้ ึนไป (ต่อ)
ผูม้ ีงานทํา/เคยทํางานที่มี
รหัส 1,6,7 ในสดมภ์ F26
"กิจการ … (ชื่อ) …
ทําอยู่หรือทําครัง้ สุดท้าย
มีคนทํางานกี่คน"

ผูม้ ีงานทํา

ตอนที่ 4

ความต้องการจะทํางานเพิ่มใน
ระหว่าง 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์

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

"จํานวนชัว่ โมงทํางานในระหว่าง 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์"
(ผูบ้ นั ทึกรหัส 1 ในสดมภ์ F11 ให้บนั ทึกจํานวนชัว่ โมงทํางานจริง
ในระหว่าง 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์ โดยรวมชัว่ โมงทํางานล่วงเวลา
คอฟฟี่ เบรค ไม่รวมเวลาพักอาหารกลางวัน
ผูบ้ นั ทึกรหัส 1 ในสดมภ์ F12 รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ์ F14
ให้บนั ทึก " 0 " ช่องขวาสุดทัง้ 3 สดมภ์)

บันทึกรหัส
1 - 4 คน………………1
5 - 9 คน………………2
10 - 19 คน………………3
20 - 49 คน………………4
จํานวนชัว่ โมงทํางานจริง จํานวนชัว่ โมงทํางานจริง
50 - 99 คน………………5
ของอาชีพ
ของอาชีพอืน่ ทุกอาชีพ
100 - 199 คน...……………6
ที่บนั ทึกใน F24
ที่ทําในระหว่าง 7 วัน
200 คนขึ้นไป……………..7

"ในระหว่าง 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์ … (ชื่อ) …
ยังมีเวลาเหลือพอที่จะทํางานเพิม่ และ
ต้องการจะทํางานเพิม่ หรือไม่"
บันทึกรหัส
มีเวลาและต้องการทํางานเพิม่ …….…………………….1
(ถามต่อไป)

มี/ไม่มแี ละไม่ตอ้ งการทํางานเพิม่ ……………………….2
(ผูม้ สี ถานภาพการทํางานเป็ นรหัส 4, 5, 6 หรือ 7

จํานวนชัว่ โมง
ทํางานทัง้ สิ้น
(F28+ F29)

ในสดมภ์ F26 ข้ามไปถามสดมภ์ F35
รหัส 1, 2, 3 หรือ 8 ข้ามไปถามตอนที่ 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

7

ตอนที่ 4 ความต้องการจะทํางานเพิม่ ใน

ตอนที่ 5 รายได้ของลูกจ้าง

ระหว่าง 7 วัน ก่อนวันสัมภาษณ์ (ต่อ)
รหัส 1 ในสดมภ์ F11, F12
ผูม้ ีงานทํา รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ์ F14
ผูม้ ีงานทําที่มีเวลาและต้องการทํางานเพิ่ม
รหัส 1 ในสดมภ์ F31

ค่าจ้าง
ผูม้ ีงานทําที่มีสถานภาพการทํางานเป็ นลูกจ้างทุกประเภท
(ผูท้ ่บี นั ทึกรหัส 1 ในสดมภ์ F11, F12) ( รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ์ F14)
และมีสถานภาพการทํางานเป็ นรหัส 4 หรือ 5 หรือ 6 หรือ 7 ในสดมภ์ F26

"… (ชื่อ) … "… (ชื่อ) …"ทําไม … (ชื่อ) … ไม่ได้ทาํ งานเพิ่ม "งานที่ … (ชื่อ) …
ต้องการทํางาน ได้หา
เพิ่มขึ้นสัปดาห์ละ งานทํา/
กี่ชวั ่ โมง"

ติดต่อ
สมัครงาน
เพิ่มบ้าง

เครื่องจักร/อุปกรณ์
ในการปฏิบตั งิ านเสีย……....1
ลดกําลังการผลิต/
ลดเวลาทํางาน…................2
อยู่ระหว่างการประท้วง…........3
หางานทํา/เชื่อว่า
หางานทําเพิม่ ไม่ได้….........4
เจ็บป่ วย.……….............…..…5
ดินฟ้ าอากาศไม่อาํ นวย…….….6
ขาดเงินทุน / แหล่งเงินกู…้ .....7
อื่น ๆ (ระบุ).………….…........8

สําหรับผูบ้ นั ทึกรหัส 1, 2, 3
ในสดมภ์ F35

สําหรับผูบ้ นั ทึกรหัส 1-7
ในสดมภ์ F35

ในประเภทใด"
บันทึกรหัส
เป็ นตัวเงิน :-

"ค่าจ้างที่ได้รบั นั้นได้รบั กี่บาท

"ค่าจ้างที่ได้รบั ประมาณ

ต่อชัว่ โมงหรือต่อวัน

เดือนละเท่าไร"

รายชัว่ โมง…....1

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

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

บันทึกรหัส ทําอยู่ได้รบั ค่าจ้าง

หรือต่อสัปดาห์"
(บันทึกจํานวนชิดขวา)

(บันทึกจํานวนชิดขวา)

(ถามต่อไป)

(ถามต่อไป)

F36

F37

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

F32

84

F33

86

F34

F35

87

88

89

94

8

ตอนที่ 5 รายได้ของลูกจ้าง (ต่อ)
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ที่เป็นตัวเงิน
ผูม้ ีงานทําที่มีสถานภาพการทํางานเป็ นลูกจ้างทุกประเภท
ผูท้ ่บี นั 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
… (ชื่อ) …นอกจากค่าจ้างที่ได้รบั แล้ว
ยังได้รบั โบนัสหรือไม่"
( ถ้าได้รบั บันทึก จํานวนเงิน ชิดขวา
ถ้าไม่ได้รบั บันทึก "0" ช่องขวาสุด )

โบนัส

"ระหว่าง 30 วันก่อนวันสัมภาษณ์ … (ชื่อ) ... นอกจากค่าจ้างที่ได้รบั แล้ว
ยังได้รบั รายได้หรือผลประโยชน์อน่ื ที่ เป็นตัวเงิน หรือไม่"
( ถ้าได้รบั บันทึก จํานวนเงิน ถ้าไม่ได้รบั บันทึก "0" ช่องขวาสุด )

ค่าล่วงเวลาเดือนละ

เงินอืน่ ๆ เดือนละ

(รวมเงินค่าอาหาร เสื้อผ้า หรือเครื่องแต่งกายอืน่ ๆ
ค่าทิป ค่าทีอ่ ยู่อาศัย ค่าพาหนะ เป็ นต้น)

F38

100

F39

106

F40

111

ตอนที่ 5 รายได้ของลูกจ้าง (ต่อ)
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ที่ไม่เป็ นตัวเงิน
ผูม้ ีงานทําที่มีสถานภาพการทํางานเป็ นลูกจ้างทุกประเภท
ผูท้ ่บี นั ทึกรหัส 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 … (ชื่อ) .... นอกจากค่าจ้างที่ได้รบั แล้ว
ยังได้รบั รายได้หรือผลประโยชน์อน่ื ที่ ไม่เป็ นตัวเงิน หรือไม่"
(ให้ประมาณเป็ นจํานวนเงิน)

ของครัวเรือน

( ถ้าได้รบั บันทึก จํานวนเงิน ถ้าไม่ได้รบั บันทึก "0" ช่องขวาสุด )

หรือไม่"

" อาหาร "

" เสื้อผ้า หรือ
เครื่องแต่งกายอืน่ ๆ "

" ที่อยูอ่ าศัย "

คนสุดท้าย

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

F41

116

F42

121

F43

126

F44

131

F45

136
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ตอนที่ 6 การย้ายถิ่นของประชากร
ถามทุกคน
"... (ชื่อ) ...
มีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนบ้านนี้
หรือไม่"

ถามเฉพาะ
ถามเฉพาะ
ถามทุกคน
ผูท้ ่บี นั ทึก
ผูท้ ่บี นั ทึก "...(ชื่อ)... มีภมู ิลาํ เนาอยู่ท่ใี ด"
รหัส 3 ใน F46 รหัส 4 ใน F46 (ภูมลิ าํ เนา หมายถึง สถานทีท่ ่ี
ครอบครัวเดิมของผูย้ า้ ยถิน่

ถามเฉพาะ
ผูท้ ่บี นั ทึกรหัส 1 ใน F3

ถามทุกคน

ลักษณะการครอบครอง

"...(ชื่อ)... สถานที่เรียน
ในปัจจุบนั อยู่ท่ไี หน"
(ตอบได้เพียง 1 สดมภ์)

ที่อยู่อาศัย

ตัง้ ถิน่ ฐานอยู่)
(ตอบได้เพียง 1 สดมภ์)

"...ชื่อ…
มีช่ือในทะเบียนบ้านที่ใด"

บันทึกรหัส
มีอยู่ทบ่ี า้ นหลังนี้ …………….1
มีอยู่ทอ่ี น่ื
จังหวัดนี้ ………………….2
จังหวัดอืน่ ………………..3
ไม่มใี นประเทศไทย
แต่มใี นประเทศอืน่ ……...4
ไม่มที ใ่ี ดเลย ………………...5

บันทึกรหัส

ถ้ามีช่ืออยู่ใน ถ้ามีช่ืออยู่ใน ถ้ามีภูมิลาํ เนา ถ้ามีภูมิลาํ เนา เป็ นเจ้าของ :
ถ้าเรียน
ถ้าเรียน
ทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้าน อยู่ในประเทศไทย อยูต่ า่ งประเทศ มีภาระการผ่อนชําระ ..........1 ในประเทศไทย อยู่ต่างประเทศ
ไม่มภี าระการผ่อนชําระ .......2
ในประเทศไทย ในต่างประเทศ
เช่าซื้อ .................................3
(ให้บนั ทึก
(ให้บนั ทึก
(ให้บนั ทึก
(ให้บนั ทึก เช่า .....................................4
(ให้บนั ทึก
(ให้บนั ทึก
ชื่อจังหวัด
ชื่อประเทศ
ชื่อจังหวัด
ชื่อประเทศ อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เพราะ
ชื่อจังหวัดที่เรียน ชื่อประเทศที่เรียน
แล้วข้ามไปถาม แล้วถามต่อไป) แล้วข้ามไปถาม แล้วถามต่อไป) เป็ นส่วนหนึ่งของค่าจ้าง ......5 แล้วข้ามไปถาม แล้วถามต่อไป)
ให้อยู่เปล่า ........................6
(ถ้า บันทึก รหัส 1,2,5
F49)
F51)
F54)
ข้ามไปถามสดมภ์ F49
อืน่ ๆ (ระบุ) .........................7
บันทึก รหัส 3

ไม่เรียนให้ใส่ "00" ไม่เรียนให้ใส่ "00"

ถามต่อไป

ข้ามไปถามสดมภ์ F47
บันทึก รหัส 4
ข้ามไปถามสดมภ์ F48)

F46

220

F47

221

F48

223

F49

225

F50

227

F51

229

F52

230

F53

232
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ตอนที่ 6 การย้ายถิ่นของประชากร (ต่อ)
ถามเฉพาะ
ผูท้ ่ที าํ งาน (F11, F12, F13 = 1)

ถามเฉพาะผูท้ ่กี าํ ลังเรียนเรียนใน F7 หรือผูท้ ่ที าํ งาน (F11, F12, F13 = 1)
"ยานพาหนะหลักที่
...(ชื่อ)...ใช้ใน
การเดินทางไป-กลับ
สถานที่เรียน / สถานที่ทํางาน"

"ปัจจุบนั สถานที่ทํางานของ
...(ชื่อ)... อยู่ท่ใี ด"

(ตอบได้เพียง 1 สดมภ์)
ค่าใช้จา่ ยต่อต่อเดือน
สําหรับการเดินทาง ไป - กลับ
สถานที่เรียน / สถานที่ทํางาน
ประมาณเท่าใด

"โดยปกติ...(ชื่อ)...

ถ้าทํางาน
ในประเทศไทย

ถ้าทํางาน
ในต่างประเทศ

ใช้เวลาเดินทาง ไป-กลับ
จากบ้านถึง
สถานที่เรียน / สถานที่ทาํ งาน

(ให้บนั ทึก
ชื่อจังหวัด
แล้วข้ามไปถาม
F56)

(ให้บนั ทึก
ชื่อประเทศ
แล้วถามต่อไป)

บันทึกรหัส
รถยนต์สว่ นบุคคล ......................................... 01
รถโดยสารประจําทาง ..................................... 02
รถไฟ ......................................................... 03

และจากสถานที่เรียน / สถานที่ทาํ งาน

รถไฟฟ้ า BTS .............................................. 04

ถึงบ้านนานเท่าไร"

รถไฟใต้ดนิ MRT ......................................... 05
รถรับ-ส่งพนักงาน/นักเรียน .............................. 06
เรือ ........................................................... 07
รถจักรยานยนต์ ............................................ 08
รถจักรยาน .................................................. 09
เดิน ........................................................... 10
ทํางานที่บา้ น ................................................. 11
อื่นๆ (ระบุ) .................................................. 12

F54

234

F55

236

F56

F57

ชัว่ โมง

นาที

ชัว่ โมง

นาที

ชัว่ โมง

นาที

ชัว่ โมง

นาที

ชัว่ โมง

นาที

ชัว่ โมง

นาที

238

240

242

F58

248

5

ตอนที่ 6 การย้ายถิ่นของประชากร (ต่อ)
ถามเฉพาะผูย้ า้ ยถิน่ ในช่วง 1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

ถามทุกคน
"... (ชื่อ) ...
อยู่ในเทศบาล /
อบต. นี้ ตัง้ แต่เมื่อใด"
ให้บนั ทึกเดือน และ พ.ศ. ดังนี้
- เดือน ใช้รหัสด้านล่าง
- พ.ศ. ใช้ 2 หลักหลังของ พ.ศ.
ม.ค. 1 ก.พ. 2 มี.ค. 3 เม.ย. 4
พ.ค. 5 มิ.ย. 6 ก.ค. 7 ส.ค. 8
ก.ย. 9 ต.ค. 10 พ.ย.11 ธ.ค.12

(ถ้าย้ายมาอยู่
1) 1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58
ให้ถามต่อไป
2) ไม่ใช่ 1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58
หรืออยู่ทน่ี ่ตี งั้ แต่เกิด

"สถานที่อยู่สุดท้าย
ของ ...(ชื่อ)...
ก่อนย้ายมาอยู่
เทศบาล/อบต นี้ "
(ตอบได้เพียง 1 สดมภ์)

ถามเฉพาะ
ผูย้ า้ ยถิ่นภายใน
ประเทศไทย
(มีการบันทึก
ใน F60)

ลักษณะ
การย้ายถิน่
"... (ชื่อ) ...
ย้ายมา
รูปแบบใด"

บันทึกรหัส
อาศัยอยู่ทอ่ี น่ื ……………………………..1
บันทึกรหัส ไม่ได้อาศัยอยู่ทอ่ี น่ื
ภายใน
ต่าง
"... (ชื่อ) ...
ย้ายมาทัง้ ครัวเรือน ........1 เพราะอาศัยอยู่ดว้ ยกัน ………………..2
ไม่มบี คุ คลนัน้ ……………………….….3
ประเทศไทย
ประเทศ
ย้ายมาจากที่ใด" ย้ายมาบางส่วนของ
(ให้บนั ทึก
(ให้บนั ทึก
บันทึกรหัส ครัวเรือน .................2
ชื่อจังหวัด
ชือ่ ประเทศ เทศบาล ..........1
ย้ายมาคนเดียว ............3 (ถ้าสดมภ์ F64 บันทึก รหัส 1 - 3
ให้ถามต่อไป
แล้วข้ามไปถาม แล้วข้ามไปถาม อบต. ..............2
ถ้าสดมภ์ F65 บันทึก รหัส 1 - 3
F62)
F63)
ให้ถามต่อไป
ถ้าสดมภ์ F66 บันทึก

(ถามต่อไป)

ให้บนั ทึก 00 ในช่องเดือน และ 00 ในช่อง

(ถามต่อไป)

พ.ศ. แล้วยุติการสัมภาษณ์
F60

F61

F62

F63

สามี /ภรรยา พ่อ / แม่
F64
F65

บุตร
F66

พ.ศ.

เดือน

พ.ศ.

เดือน

พ.ศ.

เดือน

พ.ศ.

เดือน

พ.ศ.

เดือน

พ.ศ.

250

รหัส 1 ให้ถามต่อไป
รหัส 2 - 3 ให้ขา้ มไปถามสดมภ์ F68)

F59
เดือน

"เมื่อ ... (ชื่อ) ... ย้ายมาอยู่
เทศบาล / อบต. นี้ ยังมี
บุคคลในครอบครัวของท่าน
อาศัยอยู่ท่อี น่ื หรือไม่"

252

254

256

258

259

260

261

262

6

ตอนที่ 6 การย้ายถิ่นของประชากร (ต่อ)
ถามเฉพาะผูย้ า้ ยถิน่ ในช่วง 1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58
ถามเฉพาะ
ผูท้ ่บี นั ทึก
รหัส 1 ใน F66

"สาเหตุหลักที่...(ชื่อ)...
ย้ายมาอยู่ในเทศบาล /
อบต. นี้

"... (ชื่อ) ... มีบตุ ร
อายุตาํ ่ กว่า 15 ปี
ที่ยงั อาศัยอยู่
ในครัวเรือนเดิมหรือ
ครัวเรือนอืน่ กี่คน"
(รวม บุตรที่ให้กาํ เนิ ด
บุตรเลี้ยง และ
บุตรบุญธรรรม)

บันทึกรหัส
หางานทํา .........................01
ต้องการเปลีย่ นงาน ............02
ต้องการรายได้เพิม่ ขึ้น ........03
หน้าทีก่ ารงาน ...................04
ศึกษาต่อ .........................05
ย้ายทีอ่ ยู่อาศัย ..................06
กลับภูมลิ าํ เนา ...................07
ติดตามคนในครอบครัว .....08
ทํากิจการครอบครัว ............09
รักษาตัว ..........................10
ขาดคนดูแล .....................11
เพือ่ ดูแลผูอ้ น่ื ...................12
อืน่ ๆ (ระบุ) ....................13

บันทึกจํานวนบุตร
(ถ้า มี ตัง้ แต่ 8 คนขึ้นไป
บันทึก "8"
ถ้า ไม่มี บันทึก "0"
(ถามต่อไป)

ถามเฉพาะ
ผูบ้ นั ทึก
รหัส 11-12
ในสดมภ์ F68

(ถามต่อไป)

รหัส 5 ข้ามไปถาม

รหัส 11-12 ถามต่อไป)

263

264

(ถ้าบันทึก

ถามเฉพาะ
ผูบ้ นั ทึก
รหัส 1-4
ในสดมภ์ F70
"บุคคลที่
... (ชื่อ) ... รูจ้ กั
ส่วนใหญ่ได้ให้
ความช่วยเหลือ
ในเรื่องใดบ้าง"

"ในช่วง
12 เดือนก่อนวัน
สัมภาษณ์
"...(ชื่อ)...ย้ายถิน่
มาแล้วกี่ครัง้ "

บันทึกรหัส
บันทึกรหัส 1 ครัง้ ...................1
ให้ความช่วยเหลือ
2 ครัง้ ...................2
ทีอ่ ยู่อาศัย ............1 3 ครัง้ ...................3
งาน ....................2 4 ครัง้ ...................4
ค่าใช้จ่าย .............3 5 ครัง้ ...................5
สิง่ ของ/เครื่องใช้ ....4 มากกว่า 5 ครัง้ .......6
อืน่ ๆ (ระบุ) ..........5
ไม่มี ......................6 (ถ้าบันทึก

รหัส 1-4 ถามต่อไป

ข้ามไปถามสดมภ์ F70

F68

เทศบาล/อบต. นี้
... (ชื่อ) ...
มีคนรูจ้ กั ที่อาศัย
ในเทศบาล/
อบต.นี้ หรือไม่"

"... (ชื่อ) ...
ย้ายถิ่นมาเพื่อ
ดูแลใคร/ให้ใคร
ดูแลเป็ นหลัก"
บันทึกรหัส
บันทึกรหัส
สามี/ภรรยา .............1 มี
บุตร ......................2
สามี/ภรรยา/
พ่อ/แม่ ...................3
บุตร/พ่อ/แม่ .......1
ญาติ ......................4
ญาติ ..................2
อืน่ ๆ (ระบุ) .............5
เพือ่ น .................3
อืน่ ๆ (ระบุ) .........4
ไม่มี ......................5

(ถ้าบันทึกรหัส 1-10, 13

F67

I "ก่อนย้ายมาอยู่

รหัส 1 ข้ามไปถาม
(ถามต่อไป)

สดมภ์ F72)

สดมภ์ F74
รหัส 2-6 ถามต่อไป)

F69

F70

F71

266

267

268

F72

269

7

ตอนที่ 6 การย้ายถิ่นของประชากร (ต่อ)
ถามเฉพาะผูย้ า้ ยถิ่นในช่วง 1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58
ถามเฉพาะผูบ้ นั ทึก
รหัส 2-6 ในสดมภ์ F72
"สาเหตุหลักที่...(ชื่อ)...
ย้ายมาอยู่ในเทศบาล /
อบต. นี้

"...(ชื่อ)... คิดว่า
จะอยู่ใน
เทศบาล/อบต.นี้
นานเท่าใด"

บันทึกรหัส
บันทึกรหัส
หางานทํา .......................01 ตํา่ กว่า 3 เดือน ..........1
ต้องการเปลีย่ นงาน .........02 3 - 5.9 เดือน ............2
ต้องการรายได้เพิม่ ขึ้น .....03 6 - 11.9 เดือน ..........3
หน้าทีก่ ารงาน ................04 12 - 23.9 เดือน ........4
ศึกษาต่อ ......................05 ตัง้ แต่ 24 เดือนขึ้นไป ..5
ย้ายทีอ่ ยู่อาศัย ..............06 คิดจะอยู่ตลอดไป .......6
กลับภูมลิ าํ เนา ...............07
ติดตามคนในครอบครัว ...08
ทํากิจการครอบครัว .......09
รักษาตัว ......................10 (ถ ้าบันทึก
รหัส 1-5 ถามต่อไป
ขาดคนดูแล .................11
รหัส 6 ข ้ามไปถาม
เพือ่ ดูแลผูอ้ น่ื ...............12
สดมภ์ F76)
อืน่ ๆ (ระบุ) .................13
(ถามต่อไป)

F73

270

ถามเฉพาะผูบ้ นั ทึก
รหัส 1-5 ในสดมภ์ F74
"สาเหตุหลักที่...(ชื่อ)...
คิดจะย้ายออกจาก
เทศบาล/อบต. นี้ "

"นับตัง้ แต่
ย้ายมาอยู่
เทศบาล/อบต.นี้
... (ชื่อ) …
ได้รบั เงิน/
สิง่ ของ
จากที่อน่ื บ้าง
หรือไม่"

บันทึกรหัส
หางานทํา .......................01
ต้องการเปลีย่ นงาน .........02
ต้องการรายได้เพิม่ ขึ้น .....03
หน้าทีก่ ารงาน ................04
บันทึกรหัส
ศึกษาต่อ ......................05
ได้รบั
ย้ายทีอ่ ยู่อาศัย ..............06
เฉพาะเงิน ................1
กลับภูมลิ าํ เนา ...............07
เฉพาะสิง่ ของ ............2
ติดตามคนในครอบครัว ...08 ทัง้ เงินและสิง่ ของ .......3
ทํากิจการครอบครัว .......09 ไม่ได้รบั .....................4
รักษาตัว ......................10
ขาดคนดูแล .................11 (ถ้าบันทึกรหัส 1-3 ถามต่อไป
รหัส 4 ขา้ มไปถาม
เพือ่ ดูแลผูอ้ น่ื ...............12
สดมภ์ F79)
อืน่ ๆ (ระบุ) .................13

ถามเฉพาะผูบ้ นั ทึก
รหัส 1-3 ในสดมภ์ F76
"ส่วนใหญ่
... (ชื่อ) ...
ได้รบั เงิน/
สิง่ ของ
จากใคร"

ถามเฉพาะผูบ้ นั ทึก
รหัส 1,3 ในสดมภ์ F76
"ส่วนใหญ่
...(ชื่อ)...
ใช้เงินที่ได้รบั
ไปในด้านใด"

บันทึกรหัส
บิดา/มารดา .............1
สามี/ภรรยา .............2
บุตร .......................3
ญาติอน่ื ๆ ................4
บุคคลอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ญาติ .5

บันทึกรหัส
ลงทุนทําธุรกิจ ......................1
เป็ นค่าใช้จ่ายในชีวติ ประจําวัน .2
เป็ นทุนการศึกษา …............…3
ใช้หนี้สนิ ……................…….4
กิจกรรมด้านสังคม …............5
อืน่ ๆ (ระบุ) ….................……6

(ถามต่อไป)
(ถามต่อไป)

(ถามต่อไป)

F74

272

F75

273

F76

F77

F78

275

276

277

8

ตอนที่ 6 การย้ายถิ่นของประชากร (ต่อ)
ถามเฉพาะผูย้ า้ ยถิ่นในช่วง 1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58
"นับตัง้ แต่ยา้ ยมาอยู่
เทศบาล/อบต.นี้
... (ชื่อ) …
ส่งเงิน/สิง่ ของ
ไปที่อน่ื หรือไม่"

ถามเฉพาะผูบ้ นั ทึก
รหัส 1-3 ในสดมภ์ F79
"ส่วนใหญ่...(ชื่อ)…
ส่งเงิน/สิง่ ของ
เพือ่ ให้ใคร"
บันทึกรหัส

ส่ง
เฉพาะเงิน ....................................................1
เฉพาะสิง่ ของ ...............................................2
ทัง้ เงินและสิง่ ของ ..........................................3
ไม่ได้สง่ .......................................................4
(ถ ้าบันทึก
รหัส 1-3 : ถามต่อไป
รหัส 4 : ยุติการสัมภาษณ์)

บันทึกรหัส
บิดา/มารดา ...................................................1
บันทึกรหัส
สามี/ภรรยา ..................................................2
ทราบ ถูกใช้ไปใน
บุตร ............................................................3
ลงทุนทําธุรกิจ ............................................1
ญาติอน่ื ๆ .....................................................4
เป็ นค่าใช้จ่ายในชีวติ ประจําวัน ……………………….2
บุคคลอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ญาติ ……………………………………..5
เป็ นทุนการศึกษา …....................................…3
ใช้หนี้สนิ ……................………………………..….4
กิจกรรมด้านสังคม …....................................5
อืน่ ๆ (ระบุ) …................………………………..…6
ไม่ทราบ ………………...................................….9

F79

278

ถามเฉพาะผูบ้ นั ทึก
รหัส 1,3 ในสดมภ์ F79
"...(ชื่อ)...
ทราบหรือไม่ว่า
เงินที่สง่ ไปนั้น
ส่วนใหญ่ถกู ใช้ไป
ในด้านใด

279

(ถามต่อไป)

(ยุติการสัมภาษณ์)

F80

F81

280

