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ถามเฉพาะ
ผูมีอายุ 

15 ปข้ึนไป

ความเกี่ยวพัน เพศ อายุ สถานภาพสมรส
กับหัวหนาครัวเรือน

บันทึกรหัส บันทึกรหัส ( บันทึกอายุเต็มป     บันทึกรหัส

 หัวหนาครัวเรือน.……..…1  ชาย…......1  ถาต่ํากวา 1 ป  โสด……….............1

 ภรรยาหรือสามี....……….2  หญิง…....2 บันทึก " 00 " )  สมรส…….............2

 บุตรที่ยังไมสมรส.…….…3  มาย……….............3

 บุตรที่สมรสแลว....….….4 ถาบันทึก 00 - 04 ป  หยา…….............…4

 บุตรเขย บุตรสะใภ……..5 ยุติการสัมภาษณ  แยกกันอยู............5

 บุตรของบุตร..........….…6 ถาบันทึก 05 - 14 ป  เคยสมรสแตไมทราบ

 พอ แม พอตา แมยาย…7 ขามไปถามสดมภ F7   สถานภาพ............6

 ญาติอ่ืน ๆ  ..........….….8 ถาบันทึก 15 ปขึ้นไป

ผอาศัย และคนรับใช 9 ถามตอไป

ตอนที่ 1  ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน

ถามทุกคนในครัวเรือน

ชื่อ-นามสกุลลําดับที่

96

ผูอาศย และคนรบใช…..9 ถามตอไป

 สมาชิกครัวเรือนกลุมบุคคล....0 

F1 F2 F3 F4 F5 F6

33 36 3935 3733 36 3935 37



ผูบันทึก ผูบันทึก
" ... (ชื่อ) … ขณะนี้  ... (ชื่อ) ...จบการศึกษาสูงสุดระดับใด  "ผึกหัดครู" (สายวิชาการ) หรือ รหัส 2 รหัส 2
กําลังเรียนชั้นใด"  "อาชีวศึกษา" "ม.ปลาย" ในสดมภ F8  ในสดมภ F11 ในสดมภ F12

    บันทึก ช้ัน ป และประกาศนียบัตร หรือ " ... (ชื่อ) … การศึกษา "ถึงแมวา …(ช่ือ) … "… (ชื่อ) …
 ปริญญาที่สําเร็จ   มาโดยละเอียด สูงสุดที่สําเร็จอยูใน ไมไดทํางานระหวาง มีงาน/ธุรกิจ กิจการที่จะกลับ

บันทึก ช้ัน ป สถาบัน สายวิชาใด" 7 วันกอนวันสัมภาษณ ไปทํา หรือไม"
ที่กําลังเรียนโดยละเอียด     ถาจบมหาวิทยาลัย ฝกหัดครู ยังไดรับคาจาง/ (ผูชวยธุรกิจฯใหถือวาไมมีงาน

 (สายวิชาการศึกษา) หรืออาชีวศึกษา ใหบันทึก จํานวนป เงินเดือนหรือ /ธุรกิจหรือกิจการที่จะกลับไปทํา

 สาขาวิชา คณะหรือแผนกและชื่อสถาบันท่ีเรียนจบ ของ ผลประโยชนอื่น ๆ ใหบันทึกรหัส 2)

หลักสูตร หรือผลกําไรจากงาน บันทึกรหัส

  ถาไมเรียน   บันทึก     ถาไมเคยเรียน บันทึก "ไมเคย" หรือธุรกิจในระหวาง  มี…...….…….1

 "ไมเรียน" ท่ีไมไดทํางานหรือไม" (ถาอายุ 5 -14 ป ขามไปถาม

    ถาจบมหาวิทยาลัย    ฝกหัดครู     บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส อาชีพสดมภ F24)

 (สายวิชาการศึกษา) หรืออาชีวศึกษา ถามตอไป  สายวิชาการ (สามัญ)....1  ทํางาน….……...1   ไดรับ..……...……..1 (ถาอายุ 15 ปขึ้นไป  ถามตอไป)

 สายอาชีวศึกษา.........2 (ขามไปถามอาชีพ (ขามไปถามอาชีพ  ไมมี….…..….2

    ถาจบการศึกษาระดับอื่น ขามไปถามสดมภ F11  สายวิชาการศึกษา......3 สดมภ F24) สดมภ F24) (ถาอายุ 5-14 ป ขามไปถามตอนที่ 10)

ไมทํางาน…..….2  ไมไดรับ..…….......2 (ถาอายุ 15 ปขึ้นไปขามไป

ตอนที่ 2  การศึกษา  ถามเฉพาะผูมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป

" ระหวาง 7 วัน
กอนวันสัมภาษณ

... (ช่ือ) ...
ไดทํางานที่

กอใหเกิดรายได/
เงินเดือน/

คาจาง/ผลกําไร
/ผลตอบแทน
หรือไดทํางาน

ในฐานะชวยธุรกิจ
ของครัวเรือน
โดยไมไดรับ

คาจางหรือไม "

ถามเฉพาะผูมีอายุต้ังแต 15 ปข้ึนไป
ตอนที่ 3  การทํางาน   

  ถามเฉพาะผูที่จบ "มหาวทิยาลัย"
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ไมทางาน…..….2  ไมไดรบ..…….......2 (ถาอายุ 15 ปขนไปขามไป

(ถามตอไป) (ถามตอไป) ถามสดมภ F15)

F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13

55

ระดับการศึกษา สาขาวิชา

53 5443 46 5040 48 5553 5443 46 5040 48



ตอนที่ 3  การทํางาน ถามเฉพาะผูมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป (ตอ)

ผูบันทึก ผูบันทึก ผูหางานทําระหวาง 7 วัน ผูบันทึก ผูไมพรอมทํางาน ผูพรอมทํางาน
รหัส 1 รหัส 2 กอนวันสัมภาษณ รหัส 2 หรือ 3 รหัส 2 รหัส 1

ในสดมภ F13  ในสดมภ F13 รหัส 1 ในสดมภ F15 ในสดมภ F15 ในสดมภ F17 ในสดมภ F17
" … ช่ือ … "กอนวันสัมภาษณ " … (ชื่อ) …ไดหางานทํา/ " ระหวาง 7 วัน " เหตุผลที่ … (ชื่อ) … "ทําไม … (ชื่อ) … " … (ชื่อ) … "… (ชื่อ) …
หยุดทํางาน … (ชื่อ) … สมัครงาน อยางไร " กอนวันสัมภาษณ ไมพรอมทํางาน" จึงไมหางานทํา" หางาน/พรอมทํางาน เคยทํางาน

มานานเทาใด" ไดหางานทํา/ (บันทึกวิธีการที่ใชมากที่สุด) … (ชื่อ) …พรอม บันทึกรหัส มานานเทาใด " มากอนหรือไม"
สมัครงาน บันทึกรหัส ทํางานหรือไม" บันทึกรหัส

บางหรือไม "  เชื่อวาหางานทําไมได....1 บันทึกรหัส บันทึกรหัส

บันทึกรหัส  หามาแลวแตหาไมได...2  ตํ่ากวา 1  เดือน..….1   เคย…..….…1

บันทึกรหัส  พรอม………….1  ไมทราบวาจะไปหางาน    1 - 2.9  เดือน..…2 (ถามตอไป)

หาใน 7 วัน…….1 (ขามไปถาม     อยางไร………….…..3    3 - 5.9  เดือน..…3   ไมเคย.…....2

บันทึกรหัส (ถามตอไป) สดมภ F19)  ไมสามารถหางานที่    6 - 8.9  เดือน.....4 (แตถาอายุ 15-17 ป

นอยกวา/เทากับ หาใน 8-30 วัน..2  ไมพรอม…...…2     เหมาะสมได………..4    9 - 11.9 เดือน....5 ขามไปถามตอนที่ 10

   2 เดือน………1 ไมหางานทํา..….3 (ถามตอไป)  ดินฟาอากาศไม  ต้ังแต  12 เดือน....6 อายุ 18 ปขึ้นไป 

มากกวา 2 เดือน..2 (บันทึกรหัส 2,3      เอ้ืออํานวย………...5 (ถามตอไป) ยุติการสัมภาษณ )

(ขามไปถามอาชีพ ขามไปถาม (ยุติการสัมภาษณ)  อ่ืน ๆ (ระบุ)………….…6

ผูหางานทํา/พรอมทํางาน ระหวาง
 7 วันกอนวันสัมภาษณ (ผูวางงาน) 
รหัส 1 ในสดมภ F15  หรือ  F17

อานหนังสือพิมพ/นิตยสาร…..1

เพ่ือน/ญาตหิางานให…….......3

วิทย/ุโทรทัศน….……………....2

หา/สมัครงานที่หนวยจัดหางาน..4

หา/สมคัรงานทีห่นวยงาน

โดยตรง……………………..5

สงจดหมายสมัครงาน

ตามที่ตาง ๆ ……………….6

ทาง Internet…....................7

อ่ืน ๆ (ระบุ)……………..………8

 ทํางานบาน…..…..…..1

 ยังเด็กหรือชรา…......4

 รอฤดูกาล…………....3

 เรียนหนังสือ….……..2

 ปวย  พิการ ฯลฯ

     ทํางานได…………5

 พักผอน……………....6

  อ่ืน ๆ (ระบุ)………....8

 เกีษยณการทํางาน....7

 จนไมสามารถ
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สดมภ F24) สดมภ F17) (ขามไปถาม สดมภ F20) (แตถาอายุ 15-17 ป (ถามตอไป)

ขามไปถามตอนที 10)
F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21

61 6359 60 6257 5856

ตามที่ตาง ๆ ……………….6

ทาง Internet…....................7

อ่ืน ๆ (ระบุ)……………..………8

  อ่ืน ๆ (ระบุ)………....8

 เกีษยณการทํางาน....7

61 6359 60 6257 5856



"สาเหตุที่ … (ชื่อ) … " … (ชื่อ) … "… (ชื่อ) … ทํางานอะไร" " กิจกรรมหลักที่… (ชื่อ) …ทําอยู "… (ชื่อ) ...ทํางานในฐานะอะไร "

ออกจากงาน/หยุดทํางาน ออกจากงาน/ เปนกิจกรรมหรือผลิตอะไร " บันทึกรหัส

ครั้งสุดทาย" หยุดทํางาน      ผูบันทึกรหัส 1 ในสดมภ F11  นายจาง......…………………………………….1

บันทึกรหัส ครั้งสุดทาย  ใหบันทึกอาชีพและตําแหนงหนาที่  ประกอบธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจาง……2

นายจางเลิก/หยุด/ปดกิจการ.....1 มานานเทาใด"  การงานที่มีช่ัวโมงทํางานสูงสุดใน  ชวยธุรกิจครัวเรือนโดยไมไดรับคาจาง….3

หมดสัญญาจางแรงงาน…..........2 บันทึกรหัส  7 วันกอนวันสัมภาษณ (ใหบันทึกประเภทของกิจการ  ลูกจางรัฐบาล…………………………….……4

ถูกใหออก/ไลออก/ปลดออก…..3   ต่ํากวา 1 เดือน...1      ผูบันทึกรหัส 1 ในสดมภ F12 ลักษณะงานใหชัดเจน)  ลูกจางรัฐวิสาหกิจ…………….………...…..5

ลาออก..................................... 4   1 - 2.9  เดือน...2      ผูบันทึกรหัส 1 หรือ 2 ใน F14  ลูกจางเอกชน…..……………………………..6

เลิก/หยุด/ปดกิจการ.................5   3 - 5.9  เดือน...3  ใหบันทึกอาชีพปกติ  ผูรับจางทํางานหลายเจา….………………….7

หมดสัญญาจางงาน................... 6   6 - 8.9  เดือน...4      ผูบันทึกรหัส 1 ในสดมภ F21  การรวมกลุม….……………………………….8

อ่ืน ๆ ระบุ…….......................... 7   9 - 11.9 เดือน..5  ใหบันทึกอาชีพที่ทําครั้งสุดทาย ( ถาบันทึกรหัส 1, 6,7 ถามตอไป )
(ถามตอไป)  ตั้งแต 12 เดือน..6 (ถามตอไป) (บันทึกรหัส 2, 3, 4, 5, 8 ขามไปถามสดมภ F28)

 ไ  ึ้ ไ ั ึ ั

ตอนที่ 3  การทํางาน ถามเฉพาะผูมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป

รหัส 1 ในสดมภ F21
ผูเคยทํางานมากอน ผูมีงานทําหรือเคยทํางานมากอน  (รหัส 1 ในสดมภ  F11, F12, F21) (รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ F14)

สถานภาพการทํางานอุตสาหกรรมอาชีพ

ตอนที่ 3 การทํางาน
ถามเฉพาะผูมีอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป (ตอ)
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(ถามตอไป)  ยกเวนอายุ 18 ขึ้นไป และบันทึกรหัส 1

 ในสดภม F21 ยุติการสัมภาษณ 

แตถาอายุ  5-17 ป ขามไปถามตอนที่ 10)

F22 F23 F24 F25 F26

7564 65 66 70 7564 65 66 70



"กิจการ  … (ชื่อ) … "ในระหวาง 7 วันกอนวันสัมภาษณ … (ชื่อ) …
ทําอยูหรือทําครั้งสุดทาย ยังมีเวลาเหลือพอที่จะทํางานเพ่ิมและ

มีคนทํางานกี่คน" ตองการจะทํางานเพ่ิมหรือไม"
บันทึกรหัส บันทึกรหัส

    1 -  4   คน………………1    มีเวลาและตองการทํางานเพิ่ม…….…………………….1 

    5 -  9   คน………………2 (ถามตอไป)

  10 - 19   คน………………3    มี/ไมมีและไมตองการทํางานเพิ่ม……………………….2

  20 - 49   คน………………4 (ผูมีสถานภาพการทํางานเปนรหัส 4, 5, 6 หรือ 7 

  50 - 99   คน………………5  ในสดมภ F26  ขามไปถามสดมภ F35

 100 - 199 คน...……………6 รหัส 1, 2, 3  หรือ 8  ขามไปถามตอนที่ 6)

 200   คนข้ึนไป……………..7

(ถามตอไป)

(ยกเวนผูบันทึกรหัส 1 ในสดมภ  (ถาอายุ 5-14 ป ขามไปถาม

ตอนที่ 3  การทํางาน ถามเฉพาะผูมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป (ตอ)

ผูมีงานทํา/เคยทํางานที่มี
รหัส 1, 6, 7 ในสดมภ 

ตอนที่ 4  ความตองการจะทํางานเพิ่มใน
ระหวาง 7 วันกอนวันสัมภาษณ

ถาไมมีให

บันทึก "0" ชองขวาสุด

"จํานวนชั่วโมงทํางานในระหวาง 7 วันกอนวันสัมภาษณ"
(ผูบันทึกรหัส 1 ในสดมภ F11 ใหบันทึกจํานวนชั่วโมงทํางานจริง
ในระหวาง 7 วันกอนวันสัมภาษณ  โดยรวมชั่วโมงทํางานลวงเวลา

คอฟฟเบรค ไมรวมเวลาพักอาหารกลางวัน
ผูบันทึกรหัส 1  ในสดมภ F12  รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ F14

ใหบันทึก " 0 " ชองขวาสุดท้ัง 3 สดมภ)

จํานวนชั่วโมงทํางานจริง
ของอาชีพ

ที่บันทึกใน  F24

จํานวนชั่วโมงทํางานจริง
ของอาชีพอ่ืนทุกอาชีพ
ที่ทําในระหวาง 7 วัน

จํานวนชั่วโมง
ทํางานทั้งสิ้น
(F28+ F29)

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

ผูมีงานทํา

ถามเฉพาะผูมีอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป 

100

ู ุ
F21 ยุติการสัมภาษณ แตถาอายุ ประเภทคาจาง สดมภ F35)
 5-17 ป ขามไปถามตอนที่ 10) (ถาอายุ 15 ป ขึ้นไป ถามตอไป)

F27 F28 F29 F30 F31

76 77 79 81 83

ถาไมมีให

บันทึก "0" ชองขวาสุด

จํานวนชั่วโมง
ทํางานทั้งสิ้น
(F28+ F29)

76 77 79 81 83



ตอนที่ 5  รายไดของลูกจาง  ถามเฉพาะผูมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป

"… (ชื่อ) … "… (ชื่อ) …"ทําไม … (ชื่อ) … ไมไดทํางานเพิ่ม "งานที่ … (ชื่อ) …
 ตองการทํางาน ไดหา บันทึกรหัส ทําอยูไดรับคาจาง
เพิ่มขึ้นสัปดาหละ งานทํา/   เคร่ืองจักร/อุปกรณ ในประเภทใด"

ก่ีชั่วโมง" ติดตอ บันทึกรหัส

สมัครงาน   เปนตัวเงิน :- "คาจางที่ไดรับนั้นไดรับก่ีบาท "คาจางที่ไดรับประมาณ
เพิ่มบาง      รายชั่วโมง…....1 ตอชั่วโมงหรือตอวัน เดือนละเทาไร"
หรือไม"      รายวัน……..….2 หรือตอสัปดาห"

(บันทึกจํานวน บันทึกรหัส      รายสัปดาห…..3

เปนช่ัวโมง)  หา…….1      รายเดือน…....4 (บันทึกจํานวนชิดขวา) (บันทึกจํานวนชิดขวา)

 ไมหา…2         อ่ืน ๆ (ระบุ)….5

(ถามตอไป) (ถามตอไป)      ไมทราบ…..…..6 (ถามตอไป) (ถามตอไป)

ไมเปนตัวเงิน 7 (ถาอาย 5 14 ป ขามไปถามตอนที่ 10)

ตอนท่ี 4 ความตองการจะทํางานเพิ่มใน
ระหวาง 7 วัน กอนวันสัมภาษณ(ตอ)

คาจาง
ผูมีงานทําที่มีสถานภาพการทํางานเปนลูกจางทุกประเภท

(ผูที่บันทกึรหัส 1 ในสดมภ F11, F12)  ( รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ F14)
และมีสถานภาพการทํางานเปนรหัส 4 หรือ 5 หรือ 6 หรือ 7 ในสดมภ F26

สําหรับผูบันทึกรหัส 1, 2, 3 
ในสดมภ F35

สําหรับผูบันทึกรหัส 1-7 
ในสดมภ F35

ผูมีงานทําท่ีมีเวลาและตองการทํางานเพิ่ม
รหัส 1 ในสดมภ F31

ในการปฏิบัติงานเสีย……....1

ลดกาํลังการผลิต/

ลดเวลาทํางาน…................2

หางานทํา/เชื่อวา

หางานทําเพิ่มไมได….........4

อยระหวางการประทวง…........3

เจ็บปวย ……… … …5

ดินฟาอากาศไมอํานวย…… … 6

ขาดเงินทน / แหลงเงินก….....7

อื่น ๆ (ระบ).………….…........8

(ตอบรหัส 1-3  ถามตอไป

(ผูมีสถานภาพการทํางานเปนรหัส 4, 5

6หรือ 7 ในสดมภ F26  ถามตอไป

            รหัส 1  ในสดมภ F11,  F12      
รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ F14ผูมีงานทํา

ถามเฉพาะผูมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป 

101

  ไมเปนตวเงน…...7 (ถาอายุ 5-14 ป ขามไปถามตอนท 10)

(ถาอายุ 15 ป ข้ึนไป ถามตอไป)

F32 F33 F34 F35 F36 F37

84 86 88 89 9487

ขาดเงินทน / แหลงเงินก….....7

อื่น ๆ (ระบ).………….…........8

(ตอบรหัส 1-3  ถามตอไป

รหัส 4-7 ขามไปถาม

สดมภ F37)

(ผูมีสถานภาพการทํางานเปนรหัส 4, 5

6หรือ 7 ในสดมภ F26  ถามตอไป

รหัส 1, 2, 3 หรือ 8 ขามไปถามตอนที่ 6)

84 86 88 89 9487



โบนัส คาลวงเวลาเดือนละ เงินอ่ืน ๆ เดือนละ

(รวมเงินคาอาหาร  เส้ือผา  หรือเครื่องแตงกายอ่ืน ๆ

คาทิป  คาที่อยูอาศัย  คาพาหนะ เปนตน)

ตอนที่ 5  รายไดของลูกจาง (ตอ)  ถามเฉพาะผูมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป

ผูมีงานทําที่มีสถานภาพการทํางานเปนลูกจางทุกประเภท
ผลประโยชนตอบแทนอื่น ๆ ท่ีเปนตัวเงิน

ผูที่บันทึกรหัส 1 ในสดมภ F11, F12    รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ F14 และมีสถานภาพการทํางานเปนรหัส 4 หรือ 5 หรือ 6 หรือ 7 ในสดมภ F26

"ระหวาง 30 วันกอนวันสัมภาษณ
… (ชื่อ) …นอกจากคาจางที่ไดรับแลว

ยังไดรับโบนัสหรือไม"
( ถาไดรับบันทึก จํานวนเงิน ชิดขวา

"ระหวาง 30 วันกอนวันสัมภาษณ … (ชื่อ) ... นอกจากคาจางที่ไดรับแลว
ยังไดรับรายไดหรือผลประโยชนอ่ืนที ่เปนตัวเงิน หรือไม"

( ถาไดรับบันทึก จํานวนเงิน   ถาไมไดรับบันทึก "0" ชองขวาสุด )
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F38 F39 F40
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"เปนสมาชิก

คนสุดทาย  "ใครเปนผูตอบแบบสัมภาษณ"

ของครัวเรือน

หรือไม"

" อาหาร " " เส้ือผา หรือ " ท่ีอยูอาศัย "  " อ่ืน ๆ "
เครื่องแตงกายอื่น ๆ " บันทึกรหัส บันทึกรหัส

 ไมเปน…….0 ตนเอง….............................................1

 เปน………..1 สมาชิกในครัวเรือนตอบแทน...............2

ไ  ป ิ ใ ั ื

ตอนที่ 5  รายไดของลูกจาง (ตอ)  ถามเฉพาะผูมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป

ผูมีงานทําที่มีสถานภาพการทํางานเปนลูกจางทุกประเภท
ผลประโยชนตอบแทนอื่น ๆ ท่ีไมเปนตัวเงิน

ผูที่บันทึกรหัส 1ในสดมภ F11, F12 รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ F14
 และมีสถานภาพการทํางานเปนรหัส 4 หรือ 5 หรือ 6 หรือ 7 ในสดมภ F26

"ในระหวาง 30 วันกอนวันสัมภาษณ … (ชื่อ) .... นอกจากคาจางท่ีไดรับแลว
ยังไดรับรายไดหรือผลประโยชนอ่ืนท่ี ไมเปนตัวเงิน หรือไม"

(ใหประมาณเปนจํานวนเงิน)
( ถาไดรับบันทึก จํานวนเงิน   ถาไมไดรับบันทึก "0" ชองขวาสุด )

103

ไมเปนสมาชิกในครัวเรือนตอบแทน.....3

F41 F42 F43 F44 F45

136126 131
116 121 160136126 131
116 121 160



ตอนที่ 6  แรงงานนอกระบบ

ผูบันทึก ผูบันทึก ผูบันทึกรหัส 3 ในสดมภ F46
รหัส 4  ในสดมภ F26 รหัส 1 หรือ 6,7  หรือรหัส 6,7 ในสดมภ F26

ในสดมภ F26
"… (ชื่อ) … เปนลูกจาง "… (ชื่อ) … ไดขึ้น "… (ชื่อ) … เปน "… (ชื่อ) … เปน "… (ชื่อ) …ไดรับ "… (ชื่อ) …ไดรับ
ของรัฐบาลตางประเทศ/ ทะเบียนแรงงาน ผูใชแรงงาน รับใช สมาชิกกองทนุ สิทธิการลาปวย สิทธิการลาพักผอน
องคการระหวางประเทศ ตางดาว หรือไม" ในครัวเรือน สงเคราะหครูใหญ หรือไม" ประจําปหรือไม"

หรือไม" สวนบุคคลหรือไม" และครู
โรงเรียนเอกชน

หรือไม"

บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส

ขาราชการ/ลูกจางประจํา..……..1  เปน….………………1  ไดข้ึน.….……..….1  เปน….………….....1  เปน...……………........1 ไดรับ..……….…........1 ไดรับ..……….…........1

(ขามไปถามตอนที่ 7) (ขามไปถามสดมภ F51) (ขามไปถามสดมภ F51) (ขามไปถามสดมภ F51)  ไมเปน..………….........2 ไมไดรับ..………........2 ไมไดรับ..………........2

พนักงานราชการ.……………….2  ไมเปน………………2  ไมไดข้ึน………….2 ไมเปน…………….2 (ถามตอไป) (ถามตอไป) (ถามตอไป)

(ขามไปถามตอนที่ 7) (ถามตอไป) (ถามตอไป) (ถามตอไป)

ลูกจางช่ัวคราว/ผูรับจางเหมา..3

(ขามไปถามสดมภ F51)

ผูบันทึก       
รหัส 6,7 ในสดมภ F26

"… (ชื่อ) … ทํางานในฐานะ"

ถามเฉพาะผูมีงานทํา (รหัส 1 ในสดมภ F11,  F12)   (รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ F14) ท่ีมีอายุ 15 ปขึ้นไป

I0

(ขามไปถามสดมภ F51)

F46 F47 F48 F49 F50 F51 F52

162 163161 165164 166 167162 163161 165164 166 167



ผูบันทึกรหัส 5 ในสดมภ F53
และรหัส 6,7 ในสดมภ F26 "ประเภทของสถานที่ทํางานที่

..(ชื่อ)..ทํางานอยู" "สถานประกอบการที่ "สถานประกอบการ "สถานประกอบการ
"… (ชื่อ) … เปน  "ในระยะเวลา 3 เดือน …(ชื่อ)…ทํางาน ที่…(ชื่อ)…ทํางาน ที่…(ชื่อ)…ทํางาน

ผูประกันตนในระบบประกัน กอนวันสัมภาษณ … (ช่ือ) … บันทึกรหัส จัดเปนรูปแบบใด" ไดจดทะเบียนกับ ไดจัดทําบัญชี
สังคมของสํานักงาน  ทํางานอยางตอเนื่องกับ สถานประกอบการ/สํานักงาน/รานคาของตนเอง หนวยงานราชการ หรือไม"
ประกันสังคมหรือไม" นายจางคนเดิมโดยไดรับ    แตไมใชที่อยูอาศัย...................................1 หรือไม"

บันทึกรหัส เงินเดือน/คาจาง ตามที่ได สถานประกอบการ/สํานักงาน/รานคาของนายจาง บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส

ตกลงกันไวอยางสม่ําเสมอ    แตไมใชที่อยูอาศัยของนายจาง..................2 บริษัท/หจก./หสน....1 จด.......................1 ทํา.........................1

หรือไม" แผงลอยขางถนน/ในตลาด...........................3 สวนบุคคล..............2 ไมจด...................2 ไมทํา.....................2

บันทึกรหัส สถานที่กอสราง...........................................4 กลุมแมบาน............3 ไมทราบ.................3 ไมทราบ.................3

  ทํา.............…………….….1 ที่อยูอาศัยหรือบริเวณที่อยูอาศัยของตนเอง....5 อ่ืนๆ (ระบุ)..............4

  ไมทํา.........……….……….2 อยูอาศัยของนายจาง....................................6 (ถามตอไป) (ถามตอไป) (ถามตอไป)

 ไมเปน……………….................5 (ถามตอไป) ที่ทํางานไมเปนหลักแหลง.............................7

(ถามตอไป) พื้นที่เพาะปลูก............................................8

อ่ืนๆ.(ระบุ)..................................................9

(ถามตอไป)

ตอนที่ 7  สถานที่ทํางาน/ลักษณะงาน

ผูบันทึกรหัส 1,2,3,6,7,8 ในสดมภ F26

ตอนท่ี 6  แรงงานนอกระบบ (ตอ)

ถามเฉพาะผูมีงานทํา(รหัส 1 ในสดมภ F11,  F12)(รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ F14) ท่ีมีอายุ 15 ปขึ้นไป
ผูบันทึก

หรือรหัส 1,2,3,6,7,8
หรือรหัส 3 ในสดมภ F46

เปน; 

มาตรา 33..…........….......1

มาตรา 39..…........….......2

มาตรา 40..…........….......3

ไมทราบ..................... ....4

(ขามไปถามสดมภ F55)

ในสดมภ F26

II

ถามเฉพาะผูมีงานทํา(รหัส 1 ในสดมภ F11, F12)(รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ F14)ท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไป

(ถามตอไป)

F53 F54 F55 F56 F57 F58

170 171 172 173168 169



เฉพาะผูบันทึกรหัส 2,6,7  ถามเฉพาะผูบันทึกรหัส 2 บาดเจ็บ / อุบัติเหตุ   จากการทํางาน
ในสดมภ F26 ในสดมภ F60 "เมื่อ 12 เดือนที่ผานมา "การบาดเจ็บหรือ ".. (ชื่อ) .. จายคารักษา

"… (ชื่อ) …ไดรับรายละเอียด "…(ชื่อ)…ไดกําหนด … (ชื่อ) …เคยไดรับ อุบัติเหตุน้ัน พยาบาลดวยวิธีใด"
 การออกแบบ หรือวัตถุดิบ  ราคาสินคาหรือ "สาเหตุที่…(ชื่อ) … บาดเจ็บ/อุบัติเหตุ มากนอยเพียงใด"
สําหรับใชผลิตสินคาหรือ บริการเองหรือไม" ไมไดกําหนดราคาสินคา จากการทํางาน หรือไม"
การบริการจากใคร" หรือบริการเอง" บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส

 ไมเคย...…………………..………….0 เล็กนอย ไมไดไปรับการ  นายจาง..……..………………............1

บันทึกรหัส (ขามไปถามสดมถ F65)     รักษาพยาบาล.…………….1  บิดา/มารดา/ญาติ/เพื่อน.…………..2

 ลูกคา....…………………………......1 บันทึกรหัส บันทึกรหัส  เคย (สาเหตุ) :- ซื้อยามากินเอง…...................2  จายเอง….......…….……….………….3

 ตัวเอง....………………………….....2  กําหนดเอง.………....1 บริษัท/ตัวแทน/คูสัญญา/ พลัดตกหกลม............................1  (ขามไปถามสดมภ F65)  ใชสวัสดิการคารักษาพยาบาล

 บริษัท/ตัวแทน/คูสัญญา/นายจาง..3 (ขามไปถามตอนที่ 8)    นายจางเปนผูกําหนด.......1 ของมีคมบาด/ทิ่ม/แทง...............2 ตองรับการรักษาพยาบาล     บัตรประกันสุขภาพถวนหนา…..4

 ไมไดผลิตสินคาหรือใหบริการ......4  ไมไดกําหนดเอง......2 เจรจาตอรองกับลูกคา......2 ถูกไฟ/นํ้ารอนลวก......................3     ไมเกิน 3 วัน……………...3     ประกันสังคม

(ถามตอไป) (ถามตอไป) ลูกคากําหนดเอง.............3 อุบัติเหตุจากยานพาหนะ.............4 ตองรับการรักษาพยาบาล         /กองทุนเงินทดแทน………..5

 ไมไดผลิตสินคา ถูกกําหนดโดยกฎหมาย..4 ไฟฟาช็อต...................................5     เกิน 3 วัน......................4     สวัสดิการขาราชการ/ขาราชการ

    หรือใหบริการ.....3 อ่ืนๆ (ระบุ)................... 5 การชน/กระแทก โดยวัสดุทั้ง ตองรับการรักษาพยาบาล         บํานาญ/รัฐวิสาหกิจ.……….6

(ขามไปถามตอนที่ 8) (ถามตอไป)    ทางแนวราบและแนวดิ่ง..........6     เพราะสูญเสียอวัยวะ     ประกันสุขภาพ

ไดรับสารเคมี.............................7     บางสวน…………………...5         กับบริษัทประกันภัย…..……7

ื่ ( ) (  ไป) ื่ ( )

ตอนท่ี 7  สถานท่ีทํางาน/ลักษณะงาน (ตอ) ตอนที่ 8  การไดรับบาดเจ็บ / อุบัติเหตุ / ปญหาจากการทํางาน

ถามผูมีงานทํา (รหัส 1  ในสดมภ F11, F12)  (รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ F14) ที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป

I2

ถามเฉพาะผูมีงานทํา(รหัส 1 ในสดมภ F11, F12)(รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ F14)ท่ีมีอายุ 15 ปขึ้นไป

อืนๆ (ระบุ)................................8 (ถามตอไป)      อืน ๆ (ระบุ).……….……..……..8

(ถามตอไป)  (ถามตอไป)

F59 F60 F61 F62 F63 F64
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ตอนที่ 9 การตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ

… (ชื่อ) … มีปญหาในเรื่องเหลานี้บางหรือไม
"จากการทํางาน" "จากสภาพแวดลอม "จากความไมปลอดภัย "...(ชื่อ)...ตองการความชวยเหลือจากภาครัฐอยางไร"

ในการทํางาน" ในการทํางาน"
บันทึกรหัส

ไมตองการความชวยเหลือ.............................................................0

บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส พัฒนาฝมือแรงงาน....................................................................... 1

 ไมมีปญหา………….…................0  ไมมีปญหา………...………..........0 ไมมีปญหา..………...........................0 คาตอบแทนเพิ่มข้ึน/เปนธรรม........................................................2

 คาตอบแทน……….....................1  สถานที่ทํางาน :- สารเคมี…….……...………..................1 ใหขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน........................................................3

 งานหนัก…………....………..........2     คับแคบ…………..................1 เครื่องจักร/เครื่องมือที่เปนอันตราย....2 ทุนประกอบอาชีพอิสระ.................................................................4

 ทํางานไมตรงเวลาปกติ…............3     สกปรก……...…………..........2 ทางหู / ทางตา….............................3 สนับสนุนอาชีพเกษตรกรรม..........................................................5

 งานขาดความตอเน่ือง……..........4     อากาศไมถายเท………..........3 ทํางานในที่สูง/ใตนํ้า/ใตดิน................4 เงินชวยเหลือคาเลาเรียนบุตร.........................................................6

 ช่ัวโมงทํางานมากเกินไป…..........5  อิริยาบถในการทํางาน…….........4 ความไมสงบ / การกอการราย...........5 สิทธิในการลาปวย ลาหยุดประจําป................................................7

 ไมมีวันหยุด………….………........6  ฝุนละออง ควัน กล่ิน…….........5 อ่ืน ๆ (ระบุ)......……………...............6 สภาพแวดลอมที่ดีในสถานที่ทํางาน................................................8

 ไมสามารถลาหยุดหรือ  เสียงดัง…….…...…..………........6 ความปลอดภัยในการทํางาน..........................................................9

    ลาพักผอนได….………….......7  แสงสวาง………….….................7 (ถามตอไป) ความตอเน่ืองในงานที่ทํา..............................................................10

 ไมมีสวัสดิการ……...………........8  อ่ืน ๆ (ระบุ)...……...................8 เพิ่มราคาผลผลิตใหสูงข้ึน............................................................11

อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................. 12

(  ไป) (  ไป) ( ั )

ตอนที่ 8 การไดรับบาดเจ็บ/อุบัติเหตุ/ปญหาจากการทํางาน (ตอ)
ถามผูมีงานทํา (รหัส 1  ในสดมภ F11,  F12)  (รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ F14) ท่ีมีอายุ 15 ปขึ้นไป

ถามผูมีงานทํา(รหัส 1ในสดมภ F11,F12) (รหัส 1,2 ในสดมภ F14)ท่ีมีอายุ 15 ปขึ้นไป
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 (ถามตอไป)  (ถามตอไป)  (จบการสัมภาษณ)

F65 F66 F67 F68
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