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ประกาศสํานักงานสถิติแห่งชาติ
เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการในการสํารวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย
ด้วย สํานักงานสถิติแห่งชาติ จะดําเนินการสํารวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยจากโครงการลงทะเบียน
เพื่อ สวัสดิ การแห่ง รัฐปี ๒๕๖๐ ตามมติ ค ณะรัฐมนตรีเ มื่อ วั นที่ ๑๓ มิ ถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งได้มีม ติ
เห็นชอบในหลักการโครงการสํารวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ
เพื่อให้ภาครัฐได้ข้อมูลที่จะสามารถนําไปใช้ในการวิเคราะห์และกําหนดนโยบายด้านสวัสดิการของรัฐ
ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง
อาศั ยอํานาจตามความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แห่ งพระราชบั ญญั ติสถิ ติ พ.ศ. ๒๕๕๐
และกฎกระทรวงว่าด้วยการสํารวจตัวอย่างหรือสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงประกาศ
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการในการสํารวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ดังต่อไปนี้
๑. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์โดยมีพ นักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งเป็นนักศึกษา/นักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป ในจังหวัดต่าง ๆ
ทั้งในระดับอุดมศึกษา อาชีวะศึกษา และสังกัดสถานศึกษาต่าง ๆ ที่อยู่ในจังหวัดภูมิลําเนาของตัวเอง
จังหวัดใกล้เคียง หรือจังหวัดที่สถานศึกษาของตัวเองตั้งอยู่ ยกเว้น ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้อยู่ใน
ดุ ล ยพิ นิ จ ของสถิ ติ จั ง หวั ด นั้ น ๆ ออกไปทํ า การสั ม ภาษณ์ ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย จากโครงการลงทะเบี ย น
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี ๒๕๖๐ และกรอกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ลงในแบบสอบถาม
๒. รายละเอียดของแบบสอบถาม และวิธีการกรอกแบบสอบถาม
๒.๑ แบบสอบถามโครงการสํ า รวจข้ อ มู ล ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย เป็ น แบบที่ ใ ช้ สั ม ภาษณ์
และบันทึกรายละเอียดของประชาชนจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี ๒๕๖๐ ได้แก่
เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ - ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ปัจจุบัน สมาชิกในครัวเรือนที่ติดต่อได้
ลักษณะที่อยู่อาศัย สภาพความเป็นอยู่ อาชีพ/การทํางานในปัจจุบัน รายได้จากการอุปการะเลี้ยงดู
ภาระค่าใช้จ่ายภายในบ้าน การเลี้ยงดูคนในบ้าน การมีบุตร การศึกษาของบุตรที่มีอายุต่ํากว่า ๑๘ ปี
อาชีพ/รายได้เสริม หนี้นอกระบบ รายได้ในปี ๒๕๕๙ และความต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ โดยใช้
๑ แบบต่อ ๑ คน มีรายละเอียด ดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสัมภาษณ์
ตอนที่ ๑ ข้อมูลสภาพที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่
ตอนที่ ๒ ข้อมูลอาชีพ
ตอนที่ ๓ ข้อมูลรายได้และภาระค่าใช้จ่าย
ตอนที่ ๔ ความต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๗๘ ง

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๒.๒ วิธีการบันทึกรายการในแบบสอบถาม โดยบันทึกข้อมูล พร้อ มทั้งรายละเอียด
ลงในแบบสอบถาม ดังนี้
ให้กาเครื่องหมาย  ใน และบันทึกข้อความลงในช่องว่าง สําหรับตอนที่ ๔
ให้ใส่ตัวเลขลงใน เรียงลําดับตามความต้องการ
สดมภ์ CWT Q_No. ให้คัดลอกลําดับที่แบบสอบถาม จากบัญชีรายชื่อ
ผู้มีรายได้น้อย
ข้อที่ ๑. ให้บันทึก เลขประจําตัวประชาชน
ข้อที่ ๒. ให้บันทึกข้อมูล คํานําหน้าชื่อ, ชื่อ - ชื่อสกุล
ข้อที่ ๓. ให้บันทึก วันเดือนปีเกิด
สดมภ์ DD ให้บันทึกวันที่ เป็นเลข ๒ หลัก เช่น วันที่ ๕
บันทึก “๐๕” เป็นต้น
สดมภ์ MM ให้บันทึกเดือนเกิด เป็นเลข ๒ หลัก เช่น มกราคม
บั น ทึ ก “๐๑” กุ ม ภาพั น ธ์ บั น ทึ ก “๐๒”
ธันวาคม บันทึก “๑๒” เป็นต้น
สดมภ์ YY ให้ บั น ทึ ก พ.ศ. เกิ ด เป็ น เลข ๔ หลั ก เช่ น
เกิด พ.ศ. ๒๕๔๐ บันทึก “๒๕๔๐” เป็นต้น
ข้อที่ ๔. ให้คัดลอกข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันจากบัญชีรายชื่อผู้มีรายได้น้อย
ข้อที่ ๕. ให้บันทึก ชื่อ - สกุล และเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิกในครัวเรือน
ที่ติดต่อได้
สดมภ์ C ให้บันทึกรหัส สรุปผลการสัมภาษณ์
๑. ผู้ตอบสัมภาษณ์ให้ข้อมูลครบถ้วน
๒. ผู้ตอบสัมภาษณ์ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน
๓. เก็บข้อมูลไม่ได้ เพราะหาบ้านไม่พบ
๔. เก็บข้อมูลไม่ได้ เพราะไม่พบผู้ตอบสัมภาษณ์
๕. เก็บข้อมูลไม่ได้ เพราะผู้ตอบสัมภาษณ์ไม่ให้ความร่วมมือ
๖. อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กําหนด
ตอนที่ ๑ ข้อมูลสภาพที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่
สดมภ์ A๑ ให้บันทึกรหัส ลักษณะที่อยู่อาศัย
๑. บ้านเดี่ยวเป็นปูนทั้งหลัง
๒. บ้านเดี่ยวเป็นไม้ทั้งหลัง
๓. บ้านเดี่ยวเป็นปูนและไม้
๔. ทาวเฮ้าส์/บ้านแฝด/ห้องแถว/ตึกแถว
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๕. คอนโดมิเนี่ยม/แมนชั่น
๖. อพาร์ทเม้นท์/แฟลต/หอพัก
๗. ห้องภายในบ้าน/สํานักงาน
๘. บ้านเป็นสังกะสี/วัสดุเหลือใช้
๙. อื่น ๆ เช่น อาศัยอยู่ใต้สะพาน ไม่มีที่อยู่ เป็นต้น
สดมภ์ A๒ ให้บันทึกรหัส สภาพความเป็นอยู่
๑. มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ไม่ต้องผ่อนชําระ
๒. มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง แต่อยู่ระหว่างผ่อนชําระ
๓. อาศัยอยู่กับบิดา มารดา ญาติ พี่น้อง
๔. อาศัยอยู่กับผู้อื่น (เช่น เพื่อน คนรู้จัก วัด เป็นต้น)
๕. บ้านพักคนชรา
๖. อาศัยอยู่ในบ้านพักที่หน่วยงานจัดให้
๗. เช่าบ้าน/ที่อยู่อาศัย โปรดระบุค่าเช่า (A๓)
สดมภ์ A๓ ให้บันทึกรหัส ค่าเช่าบ้าน/ที่อยู่อาศัย ถ้า A๒ บันทึกรหัส “๗”
๑) จ่ายค่าเช่า ต่ํากว่า ๓,๐๐๑ บาท/เดือน
๒) จ่ายค่าเช่า ๓,๐๐๑ - ๕,๐๐๐ บาท/เดือน
๓) จ่ายค่าเช่า ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน
๔) จ่ายค่าเช่า มากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน
ตอนที่ ๒ ข้อมูลอาชีพ
สดมภ์ A๔ ให้บันทึกรหัส อาชีพ/การทํางานหลักในปัจจุบัน (หมายถึง งานที่ทํา
เป็นประจําหรือทําเป็นหลักในการหารายได้ เพื่อใช้จ่ายในการ
ดํารงชีวิต)
๑. ว่างงาน
๒. อยู่บ้ านเฉย ๆ (เช่น พ่ อ บ้ าน/แม่บ้ าน คนชรา คนที่ไ ม่
ต้องการทํางาน คนพิการ/คนป่วย เป็นต้น)
๓. นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา
๔. ข้าราชการบํานาญ
๕. ข้าราชการ พนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
๖. ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
๗. ลูกจ้างเอกชน
๘. รับจ้างทั่วไป
๙. รับจ้างขับรถโดยสาร/ขนของ
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๑๐. ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/ให้บริการ/รับจ้างทําของ
๑๑. ช่วยธุรกิจของครัวเรือน
๑๒. ทําเกษตรปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (ไม่ใช่ลูกจ้าง
ภาคเกษตรกรรมที่รับจ้าง เช่น ทํานา กรีดยาง ทําสวน ตัดอ้อย
เป็นต้น)
๑๓. อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กําหนด
สําหรับผู้ที่ตอบรหัส ๑, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๒ ในข้อ ๓ (สดมภ์ A๔)
ผู้ที่ตอบว่า ว่างงาน (รหัส ๑) ให้สอบถามข้อ ๑.๑ - ๑.๒ (สดมภ์ A๕ - A๖)
ข้อ ๑.๑ แหล่งเงินที่มาของรายได้หลัก (สดมภ์ A๕)
๑) เงินสวัสดิการของรัฐ
๒) เงินค่าอุปการะเลี้ยงดู
๓) มรดก/เงินปันผล/ดอกเบี้ย
๔) แหล่งอื่นนอกเหนือจากที่กําหนด
สดมภ์ A๕ ให้บันทึกรหัส แหล่งเงินที่มาของรายได้หลัก ถ้า A๔ บันทึก
รหัส “๑”
ข้อ ๑.๒ จํานวนเงินของรายได้หลัก (สดมภ์ A๖)
๑) ต่ํากว่า ๓,๐๐๑ บาท/เดือน
๒) ๓,๐๐๑ - ๕,๐๐๐ บาท/เดือน
๓) ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน
๔) มากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน
สดมภ์ A๖ ให้บันทึกรหัส จํานวนเงินของรายได้หลัก ถ้า A๔ บันทึกรหัส “๑”
ผู้ที่ตอบว่า ลูกจ้างเอกชน/รับจ้างทั่วไป (รหัส ๗ หรือ ๘) ให้สอบถาม
ข้อ ๒.๑ - ๒.๒ (สดมภ์ A๗ - A๘)
ข้อ ๒.๑ ได้รับค่าตอบแทน (สดมภ์ A๗)
๑) รายชั่วโมง/รายวัน/รายสัปดาห์
๒) รายเดือน
๓) จ้างเหมา
๔) รายชิ้น
๕) ได้รับเฉพาะค่าคอมมิชชั่น
สดมภ์ A๗ ให้บันทึกรหัส ได้รับค่าตอบแทน ถ้า A๔ บันทึกรหัส “๗”
หรือ “๘”
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ข้อ ๒.๒ ลักษณะงาน (A๘)
๑) ลู กจ้ างหรื อพนั กงานในโรงงาน/โรงแรม/สํ านั กงาน/บริ ษั ท/
ห้างร้าน (เช่ น เสมี ยน แม่บ้า น แม่ค รัว /พ่อ ครัว รปภ.
เป็นต้น)
๒) อาชีพรับจ้างทั่วไปอื่น ๆ (เช่น ช่างปูน ช่างไม้ ช่างเชื่อม
ช่างไฟ เป็นต้น)
๓) ลูกจ้างภาคการเกษตร (เช่น รับจ้างทํานา ทําสวน กรีดยาง
รับจ้างด้าน การเกษตรต่าง ๆ เป็นต้น)
สดมภ์ A๘ ให้บันทึกรหัส ลักษณะงาน ถ้า A๔ บันทึกรหัส “๗” หรือ “๘”
ผู้ที่ตอบว่า รับจ้างขับรถโดยสาร/ขนของ (รหัส ๙) ให้สอบถามข้อ ๓.๑ - ๓.๒
ข้อ ๓.๑ ประเภทรถ (A๙)
๑) แท็กซี่
๒) รถตู้
๓) ตุ๊กตุ๊ก
๔) จักรยานยนต์รับจ้าง
๕) กระบะ/รถบรรทุก
๖) พ่วงข้าง/ซาเล้ง
๗) อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กําหนด
สดมภ์ A๙ ให้บันทึกรหัส ประเภทรถ ถ้า A๔ บันทึกรหัส “๙”
ข้อ ๓.๒ ความเป็นเจ้าของ (A๑๐)
๑) มีเป็นของตนเอง ไม่ต้องผ่อนชําระ
๒) มีเป็นของตนเอง แต่อยู่ระหว่างผ่อนชําระ
๓) เป็นของผู้อื่น โดยไม่เสียค่าเช่า
๔) รถเช่า โดยจ่ายค่าเช่าต่ํากว่า ๓,๐๐๑ บาท/เดือน
๕) รถเช่า โดยจ่ายค่าเช่า ๓,๐๐๑ - ๕,๐๐๐ บาท/เดือน
๖) รถเช่า โดยจ่ายค่าเช่า ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน
๗) รถเช่า โดยจ่ายค่าเช่ามากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน
สดมภ์ A๑๐ ให้บันทึกรหัส ความเป็นเจ้าของ ถ้า A๔ บันทึกรหัส “๙”
ผู้ที่ตอบว่า ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/ให้บริการ/รับจ้างทําของ (รหัส ๑๐)
ให้สอบถามข้อ ๔.๑ - ๔.๒
ข้อ ๔.๑ ประเภทของธุรกิจ (A๑๑)
๑) ผลิตสินค้า (เช่น ของใช้ภายในบ้าน เครื่องประดับ เป็นต้น)
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๒) ค้าขาย ขายปลีก - ส่ง (เช่น ร้านอาหาร ร้านขายของชํา เป็นต้น)
๓) ให้บริการ (เช่น ตัดผม ซ่อมรถ เป็นต้น)
สดมภ์ A๑๑ ให้บันทึกรหัส ประเภทของธุรกิจ ถ้า A๔ บันทึกรหัส “๑๐”
ข้อ ๔.๒ ความเป็นเจ้าของ (A๑๒)
๑) มีสถานที่เป็นของตนเอง ไม่ต้องผ่อนชําระ
๒) มีสถานที่เป็นของตนเอง แต่อยู่ระหว่างผ่อนชําระ
๓) เช่าสถานที่ โดยจ่ายค่าเช่าต่ํากว่า ๓,๐๐๑ บาท/เดือน
๔) เช่าสถานที่ โดยจ่ายค่าเช่า ๓,๐๐๑ - ๕,๐๐๐ บาท/เดือน
๕) เช่าสถานที่ โดยจ่ายค่าเช่า ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน
๖) เช่าสถานที่ โดยจ่ายค่าเช่า มากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน
สดมภ์ A๑๒ ให้บันทึกรหัส ความเป็นเจ้าของ ถ้า A๔ บันทึกรหัส “๑๐”
ผู้ที่ ตอบว่ า ทํ าเกษตรปลู กพื ช/เลี้ ยงสัตว์/เพาะเลี้ ยงสัตว์น้ํ า (รหั ส ๑๒)
ให้สอบถามข้อ ๕.๑
ข้อ ๕.๑ ความเป็นเจ้าของ (A๑๓)
๑) ทํากินบนที่ดินของตนเอง ไม่ต้องผ่อนชําระ
๒) ทํากินบนที่ดินของตนเอง แต่อยู่ระหว่างผ่อนชําระ
๓) ทํากินบนที่ดินของตนเอง และเช่าผู้อื่นด้วย
๔) ทํากินบนที่ดินของคนอื่น โดยไม่เสียค่าเช่า
๕) ทํากินบนที่ดินสาธารณะ/ป่าสงวน
๖) เช่าที่ดิน โดยจ่ายค่าเช่าต่ํากว่า ๓,๐๐๑บาท/เดือน
๗) เช่าที่ดิน โดยจ่ายค่าเช่า ๓,๐๐๑ - ๕,๐๐๐บาท/เดือน
๘) เช่าที่ดิน โดยจ่ายค่าเช่า ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน
๙) เช่าที่ดิน โดยจ่ายค่าเช่ามากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน
สดมภ์ A๑๓ ให้บันทึกรหัส ความเป็นเจ้าของ ถ้า A๔ บันทึกรหัส “๑๒”
ตอนที่ ๓ ข้อมูลรายได้และภาระค่าใช้จ่าย
สดมภ์ A๑๔ ให้บันทึกรหัส รายได้จากการอุปการะเลี้ยงดูได้รับจากใครเป็นหลัก
ถ้าตอบรหัส “๑” ข้ามไปถาม A๑๖
๑. ไม่ได้รับการอุปการะเลี้ยงดู (ข้ามไปถามข้อ ๖)
๒. ได้รบั อุปการะจากบิดามารดา
๓. ได้รับอุปการะจากญาติพี่น้อง
๔. ได้รับอุปการะจากคู่สมรส
๕. ได้รับอุปการะจากบุตรธิดา
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๖. ได้รับเงินสวัสดิการของรัฐ
๗. ได้รับจากบุคคลอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กําหนด
A๑๕ ให้บันทึกรหัส จํานวนเงินที่ได้จากการอุปการะเลี้ยงดู ถ้า
บันทึกรหัส “๒” - “๗”
๑) ได้รับต่ํากว่า ๓,๐๐๑ บาท/เดือน
๒) ได้รับ ๓,๐๐๑ - ๕,๐๐๐ บาท/เดือน
๓) ได้รับ ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน
๔) ได้รับมากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน
A๑๖ ให้บันทึกรหัส ภาระค่าใช้จ่ายภายในบ้าน
๑. ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในบ้าน
๒. มีภาระค่าใช้จ่ายต่ํากว่า ๓,๐๐๑ บาท/เดือน
๓. มีภาระค่าใช้จ่าย ๓,๐๐๑ - ๕,๐๐๐ บาท/เดือน
๔. มีภาระค่าใช้จ่าย ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน
๕. มีภาระค่าใช้จ่าย มากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน
A๑๗ ให้ บั น ทึ ก รหั ส ภาระเลี้ ย งดู ค นในบ้ า น ถ้ า ตอบรหั ส
ข้ามไปถาม A๑๙
๑. ไม่มีภาระเลี้ยงดูคนในบ้าน (ข้ามไปถามข้อ ๙)
๒. มีภาระเลี้ยงดู ๑ คน
๓. มีภาระเลี้ยงดู ๒ คน
๔. มีภาระเลี้ยงดู ๓ คน
๕. มีภาระเลี้ยงดูมากกว่า ๓ คน
A๑๘ ให้ บั น ทึ ก รหั ส จํ า นวนเงิ น ที่ ใ ช้ เ ลี้ ย งดู ค นในบ้ า น ถ้ า
บันทึกรหัส “๒” - “๕”
๑) จํานวนต่ํากว่า ๓,๐๐๑ บาท/เดือน
๒) จํานวน ๓,๐๐๑ - ๕,๐๐๐ บาท/เดือน
๓) จํานวน ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน
๔) จํานวนมากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน
A๑๙ ให้บันทึกรหัส การมีบุตร ถ้าตอบรหัส “๑” ข้ามไปถาม
ถ้าตอบรหัส “๒” ถาม A๒๐ ต่อไป
๑. ไม่มีบุตร (ข้ามไปถามข้อ ๑๓)
๒. มีบุตร

A๑๔

“๑”

A๑๗

A๒๘
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สดมภ์ A๒๐ ให้ บั น ทึ ก รหั ส จํ า นวนบุ ต รที่ มี อ ายุ ต่ํ า กว่ า ๑๘ ปี บ ริ บู ร ณ์
ถ้าตอบรหัส “๑” ข้ามไปถาม A๒๘ ถ้าตอบรหัส “๒” - “๗”
ถาม A๒๑ ต่อไป
๑) ไม่มี (ข้ามไปถามข้อ ๑๓)
๒) มี ๑ คน
๓) มี ๒ คน
๔) มี ๓ คน
๕) มี ๔ คน
๖) มี ๕ คน
๗) มีมากกว่า ๕ คน
สดมภ์ A๒๑ ให้ บั น ทึ ก รหั ส จํ า นวนบุ ต รที่ มี อ ายุ ต่ํ า กว่ า ๑๘ ปี บ ริ บู ร ณ์
ที่กําลังศึกษา ถ้าตอบรหัส “๑” ข้ามไปถาม A๒๘ ถ้าตอบ
รหัส “๒” - “๗” ถาม A๒๒ - A๒๗ ต่อไป
๑) มี แต่ไม่ได้กําลังศึกษา (ข้ามไปถามข้อ ๑๓)
๒) มีกําลังศึกษา ๑ คน
๓) มีกําลังศึกษา ๒ คน
๔) มีกําลังศึกษา ๓ คน
๕) มีกําลังศึกษา ๔ คน
๖) มีกําลังศึกษา ๕ คน
๗) มีกําลังศึกษา มากกว่า ๕ คน
สดมภ์ A๒๒ - A๒๗ ให้ถามเฉพาะผู้ที่มีบุตรที่มีอายุต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
ที่กําลังศึกษา
๑. ระดับเตรียมอนุบาลถึงอนุบาล (A๒๒)
๑) ไม่มี
๒) มี ๑ คน ๓) มี ๒ คน ๔) มี ๓ คน
๕) มี ๔ คน ๖) มี ๕ คน ๗) มีมากกว่า ๕ คน
๒. ระดับประถมศึกษา (ป.๑ - ป.๖) (A๒๓)
๑) ไม่มี
๒) มี ๑ คน ๓) มี ๒ คน ๔) มี ๓ คน
๕) มี ๔ คน ๖) มี ๕ คน ๗) มีมากกว่า ๕ คน
๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ม.๓) (A๒๔)
๑) ไม่มี
๒) มี ๑ คน ๓) มี ๒ คน ๔) มี ๓ คน
๕) มี ๔ คน ๖) มี ๕ คน ๗) มีมากกว่า ๕ คน
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๔. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ม.๖) (A๒๕)
๑) ไม่มี
๒) มี ๑ คน ๓) มี ๒ คน ๔) มี ๓ คน
๕) มี ๔ คน ๖) มี ๕ คน ๗) มีมากกว่า ๕ คน
๕. ระดับอาชีวะศึกษา (ปวช./ปวส.) (A๒๖)
๑) ไม่มี
๒) มี ๑ คน ๓) มี ๒ คน ๔) มี ๓ คน
๕) มี ๔ คน ๖) มี ๕ คน ๗) มีมากกว่า ๕ คน
๖. ระดับอุดมศึกษา (A๒๗)
๑) ไม่มี
๒) มี ๑ คน ๓) มี ๒ คน ๔) มี ๓ คน
๕) มี ๔ คน ๖) มี ๕ คน ๗) มีมากกว่า ๕ คน
A๒๘ ให้บันทึกรหัส อาชีพเสริม/รายได้เสริม (หมายถึง งานเสริม/
งานสํารอง ที่ทําเสริมหรือเพิ่มเติมเพื่อหารายได้ ให้เพียงพอ
ต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน) ตอบรหัส “๑” ข้ามไปถาม
A๓๑ ถ้าตอบรหัส “๒” - “๔” ถาม A๒๙ ต่อไป
๑) ไม่มีอาชีพเสริม (ข้ามไปถามข้อ ๑๖)
๒) มีอาชีพเสริมด้านการเกษตร (เช่น ปลูกพืชเสริม รับจ้าง
ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตร ฯลฯ)
๓) มีอาชีพเสริมด้านการให้บริการต่าง ๆ (เช่น ตัดผม ซ่อมรถ
เป็นต้น)
๔) มีอาชีพเสริมนอกเหนือจากที่กําหนด
A๒๙ ให้บันทึกรหัส ช่วงเวลาที่ใช้ทําอาชีพเสริม/รายได้เสริม
๑) ทําเป็นประจําหลังอาชีพหลัก ๒) ทํ า เ ป็ น ค รั้ ง ค ร า ว /
ทําบางช่วงเวลา
A๓๐ ให้บันทึกรหัส จํานวนรายได้จากอาชีพเสริม/รายได้เสริม
๑) ต่ํากว่า ๓,๐๐๑ บาท/เดือน
๒) ๓,๐๐๑ - ๕,๐๐๐ บาท/เดือน
๓) ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน
๔) มากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน
A๓๑ ให้บันทึกรหัส การมีหนี้นอกระบบ ถ้าตอบรหัส “๑” ข้ามไปถาม
A๓๔ ถ้าตอบรหัส “๒” ถาม A๓๒ - A๓๓ ต่อไป
๑. ไม่มี (ข้ามไปถามข้อ ๑๗)
๒. มี
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สดมภ์ A๓๒ ให้บันทึกรหัส จํานวนเงินที่กู้
๑. จํานวนเงินที่กู้
๑) ต่ํากว่า ๓,๐๐๐ บาท ๒) ๓,๐๐๑ - ๕,๐๐๐ บาท
๓) ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท ๔) มากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท
สดมภ์ A๓๓ ให้บันทึกรหัส จํานวนดอกเบี้ย
๒. จํานวนดอกเบี้ย
๑) ต่ํากว่า ๓,๐๐๐ บาท/เดือน
๒) ๓,๐๐๑ - ๕,๐๐๐บาท/เดือน
๓) ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน
๔) มากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน
สดมภ์ A๓๔ ให้บันทึกรหัส การมีรายได้จากการประกอบอาชีพและรายได้อื่น ๆ
ในปี ๒๕๕๙ (หมายถึง เงินที่ได้ รับจากการประกอบอาชี พ
และหมายรวมถึ ง เงิ น อื่ น ๆ ที่ ผู้ ล งทะเบี ย นได้ รั บ เช่ น
ค่าตอบแทนจากการทํางานอื่น ๆ ค่าเลี้ยงดูที่ ได้รับจากบิด า
มารดา หรือ บุตรหลาน เงิน รางวัลจากสลากกิน แบ่งรัฐบาล
เงินสวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับจากรัฐบาล เป็นต้น)
๑. ไม่มีรายได้
๒. มีรายได้ต่ํากว่า ๓๐,๐๐๑ บาท/ปี
๓. มีรายได้ ๓๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ปี
๔. มีรายได้มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ปี
ตอนที่ ๔ ความต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ
สดมภ์ A๓๕ ให้บันทึกรหัส เรื่องที่ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ ลําดับที่ ๑
สดมภ์ A๓๖ ให้บันทึกรหัส เรื่องที่ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ ลําดับที่ ๒
สดมภ์ A๓๗ ให้บันทึกรหัส เรื่องที่ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ ลําดับที่ ๓
สดมภ์ A๓๘ ให้บันทึกรหัส เรื่องที่ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ ลําดับที่ ๔
สดมภ์ A๓๙ ให้บันทึกรหัส เรื่องที่ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ ลําดับที่ ๕
๑. ช่ว ยให้เ ข้า ถึงสวั ส ดิก ารพื้นฐานที่ มีอ ยู่ แล้ ว แต่ยั งเข้าไม่ ถึ ง
(เช่น เบี้ยยังชีพคนชรา เบี้ยผู้พิการ เบี้ยเด็กแรกเกิด เป็นต้น)
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๒. เพิ่มเบี้ยยังชีพคนชรา
๓. เพิ่มเบี้ยผู้พิการ
๔. เพิ่มเบี้ยเด็กแรกเกิด
๕. เพิ่มทุนการศึกษาเด็กยากไร้
๖. จัดอบรม/ฝึกอาชีพ/เสริมทักษะที่เกี่ยวกับอาชีพในปัจจุบัน
๗. จัดหาอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง
๘. ช่วยหางานให้ทําในภูมิลําเนา
๙. จ้างงานชั่วคราวโดยหน่วยงานของรัฐ
๑๐. จัดหาที่อยู่อาศัยให้
๑๑. จัดหาที่ดินทํากินให้
๑๒. จัดหาเครื่องมือในการทํามาหากินให้
๑๓. แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
๑๔. จัดให้มีประกันอุบัติเหตุ
๑๕. ช่วยให้เข้ากองทุนการออมแห่งชาติ
๑๖. ช่วยซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
๑๗. ช่วยซ่อมแซมอุปกรณ์ในการทํามาหากิน
๑๘. ลดภาระค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า น้ําประปา
๑๙. ลดภาระค่าสินค้าบริโภคอุปโภคใน ชีวิตประจําวัน
๒๐. ลดภาระค่าโดยสาร/ค่าเดินทาง
๒๑. ลดภาระค่าเช่าที่อยู่อาศัย
๒๒. ลดภาระค่ารักษาพยาบาล/ดูแลสุขภาพ
๒๓. ลดภาระค่าอุปกรณ์การศึกษาลูกหลาน
๒๔. อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กําหนด
๓. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกสัมภาษณ์ผู้มีรายได้น้อยจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
ปี ๒๕๖๐ มีระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ ๒๐ กรกฎาคม - ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๔. ข้อมูลอื่น ๆ ที่ประชาชนควรทราบ
๔.๑ ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จะนําไปใช้ในการจัดทําสถิติวิเคราะห์
หรือวิจัยเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ต่อการเก็บภาษีบุคคล หรือภาษีอื่น ๆ และไม่เกี่ยวกับสถานภาพ
การอยู่อาศัยของบุคคล
๔.๒ บุคคลซึ่งมี หน้าที่ จะต้ องให้ข้อ มู ลตามประกาศฉบับ นี้ หมายถึง ผู้มีรายได้น้อ ย
จากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี ๒๕๖๐
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๔.๓ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดให้เป็นหน้าที่ของบุคคลที่จะต้องให้ข้อมูล
ตามวิธี ก ารที่ กํา หนดในประกาศนี้ ผู้ ใ ดไม่ ให้ ข้ อ มู ล หรือ ไม่ก รอกแบบสอบถามตามวิ ธีการที่ กํ าหนด
ในประกาศนี้ หรือไม่ส่งคืนแบบสอบถามที่ได้กรอกรายการแล้วแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในระยะเวลา
ที่กําหนดในประกาศนี้ หรือไม่ให้ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเข้าไปในอาคารหรือที่ทําการ
ของบุคคล ซึ่งจะต้องให้ข้อมูลหรือกรอกแบบสอบถาม ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
หรื อ ในเวลาอื่ น ใดที่ บุ ค คลซึ่ ง จะต้ อ งให้ ข้ อ มู ล ได้ แ จ้ ง ให้ ท ราบ เพื่ อ สอบถามข้ อ มู ล หรื อ ดํ า เนิ น การ
กรอกแบบสอบถาม หรือเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามพันบาท
๔.๔ บุคคลซึ่งมีหน้าที่จะต้องให้ข้อมูลตาม ๔.๒ ที่จงใจให้ข้อมูลเป็นเท็จ ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ตามความเป็นจริง
๔.๕ สํา นั กงานสถิ ติ แห่ งชาติ จะดํ าเนิ น การตามมาตรการคุ้ มครองข้ อ มูล ส่ ว นบุ ค คล
ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อเป็นหลักประกันมิให้
เกิดความเสียหายแก่ผู้ซึ่งต้องให้ข้อมูล โดยจะนําข้อมูลเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะรายที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ไว้
หรือกรอกแบบสอบถามไปใช้ในการจัดทําสถิติวิเคราะห์หรือวิจัยเท่านั้น หากพบว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
มี ก ารฝ่ า ฝื น โดยนํ า ข้ อ มู ล เฉพาะบุ ค คลหรื อ เฉพาะรายไปเปิ ด เผยข้ อ มู ล ต่ อ บุ ค คลอื่ น ซึ่ ง ไม่ มี ห น้ า ที่
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ หรือมิใช่กรณีเปิดเผยเพื่อ ประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
ที่ต้องหาว่ากระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเปิดเผยต่อส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการจัดทําสถิติ วิเคราะห์หรือวิจัย
ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล และต้องไม่ระบุหรือเปิดเผยถึงเจ้าของข้อมูล
หน่วยงานจะดําเนินการทางอาญาต่อเจ้าหน้าที่ผู้ฝ่าฝืนทันที
๔.๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ
มีอํานาจตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในการเข้าไปในอาคารหรือที่ทําการของบุคคลซึ่งจะต้อง
ให้ข้อมูล หรือกรอกแบบสอบถาม ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาอื่นใด
ที่บุคคลนั้นได้แจ้งให้ทราบ เพื่อสอบถามข้อมูล หรือถ้าเป็นการกรอกแบบสอบถาม หรือเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล ในการนี้ บุคคลดังกล่าวต้องอํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร
ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องแสดงบัตรประจําตัวแก่ผู้ต้องให้ข้อมูล หรือผู้เกี่ยวข้องก่อนการสอบถาม
ข้อมูลทุกครั้ง
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๔.๗ บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ มีจุดตรวจสอบ ดังนี้
จุดตรวจสอบ
- บัตรประจําตัว
พนักงานเจ้าหน้าที่

ด้านหน้า
จุดตรวจสอบ
- เลขที่...... / ๒๕..

- ตราประทับของหน่วยงานและ
ลายมือชื่อผู้มอี ํานาจออกบัตร

จุดตรวจสอบ
- วันออกบัตร วัน/เดือน/๒๕..
- บัตรหมดอายุ วัน/เดือน/๒๕..

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
นวลนภา ธนศักดิ์
รองผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ

