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ค ำอธิบาำแบาาออธาาำ ข้อธ ูล จปฐ. เพบ่ เตบ  
 

อัญลักษณ์ในบาา จปฐ.  ีควำ ห ำแ ดังนี ้
เคร่ืองหมาย     ใช้ในการคิดเกณฑ์ กาใน= ผ่านเกณฑ์  กาใน    = ไม่ผ่านเกณฑ์ 
เคร่ืองหมาย          ไม่ไดน้ าไปคิดเกณฑ์  เป็นการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

ค ำาำ ที่ ีข้อธแ่อธแ (ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 11 ข้อ 12  ข้อ 13.1 ข้อ 14 และ ข้อ 31.1) ต้องตอบข้อย่อย      
ทุกข้อ ตามค าอธิบายในคู่มือการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ปี 2560-2564 หากกาเครื่องหมาย 
 ในทุกข้อ  จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์  

วบิีคบดเกณฑ์รำแได้ 38,000 าำทต่อธคนต่อธปี อ ำหราับผนฯ 12 
เส้นความยากจน ปี 2557 จ านวน 31,764 บาท คูณ 1.2 เท่า (เส้นใกล้จน = รายได้เพ่ิมขึ้น 20% 
ของเส้นความยากจน) เท่ากับ 38,116.80 บาท ปรับเป็นตัวเลขกลม เท่ากับ 38,000 บาท 

กำรกรอธกข้อธ 22 รำแได้เฉลี่แขอธงคนในครัวเรือธนต่อธปี ในแบบสรุปคุณภาพชีวิตของครัวเรือน      
ปี 2560-2564 หน้า 31 ให้ใส่เป็นตัวเลข ส่วนแบบสรุปคุณภาพชีวิตของครัวเรือน ปี 2560 หน้า 32 
ให้ใส่เครื่องหมาย กรณีรายได้ตั้งแต่ 38,000 บาทต่อคนต่อปี  ใส่เครื่องหมายกรณีรายได้  
น้อยกว่า 38,000 บาทต่อคนต่อปี 

เลขประจ ำตัวประชำชนหัวหน้ำครัวเรือธน ห้ามขึ้นต้นด้วยเลข 00 และ 6  เพราะเลขดังกล่าวเป็น
คนต่างด้าว ห้ามเป็นหัวหน้าครัวเรือน 

ที่ดบนใช้ประกอธาอธำชีพ (เก็บข้อมูลเฉพาะอาชีพเกษตร) 
1) ถ้าให้เช่า ไม่เก็บข้อมูลท่ีดิน 
2) ถ้าท าเอง ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให้เก็บข้อมูลท่ีดิน 
3) ถ้าเป็นข้าราชการ แต่ใช้ท่ีดินประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้วยตนเอง ให้เก็บข้อมูลท่ีดิน 
4) กรณีเจ้าของท่ีดินไม่ได้ท า แต่ให้ญาติท าและแบ่งรายได้กัน เช่น การท าสวนยางทางภาคใต้ ให้เก็บ
ข้อมูลที่ดินใช้ประกอบอาชีพของครัวเรือนเจ้าของท่ีดินตามเอกสารสิทธิ์ 
5) กรณีท่ีดินท่ีใช้ประกอบอาชีพเกษตร ซี่งเป็นท่ีดินของตนเอง มีเอกสารสิทธิ์หลายประเภท ให้ระบุ
เอกสารสิทธิ์ ท่ีมีท่ีดินจ านวนมากที่สุด 

ที่พักอธำศัแ 
กรณีท่ีพักอาศัยเป็นแฟลต คอนโดมิเนียม และเป็นของตนเอง ซี่งที่ดินเป็นกรรมสิทธ์ิร่วม ให้กรอกใน
ช่อง อื่น ๆ 
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ประเด็นค ำาำ -ค ำตอธา 

หน้ำปก 

1. ค ำาำ  ค าน าหน้านามชื่อหัวหน้าครัวเรือน แบบสอบถาม จปฐ. ใช้วงกลม หรือเขียนในช่องว่าง 
   ค ำตอธา   วงกลม หากมียศ ให้วงกลม นาย นาง หรือนางสาว ก่อน แล้วระบุยศ ในช่องว่าง (ช่องเดียวกับ

ทีก่รอกชื่อ) 
2. ค ำาำ  (1) กรณีบ้านไม่มีเลขที่ อยู่หลังเดียว ไม่มีบ้านใกล้เคียง อ้างอิงบ้านเลขที่ใด หรือ (2)กรณีบ้าน  
                     ใกล้เคียง หลายหลังจะเลือกบ้านใกล้เคียงหลังไหน 
   ค ำตอธา  (1) อ้างอิงบ้านเลขท่ีที่มีเลขที่บ้านตามทะเบียนราษฎร์ที่ใกล้ที่สุดที่พบในรอบบริเวณดังกล่าว    
                     ถึงแม้จะมีระยะทางห่างก็ตาม 
            (2) พิจารณาเลือกบ้านหลังที่ใกล้เคียงท่ีสุด 
3. ค ำาำ   กรณี 1 ครัวเรือน มีหลายครอบครัว (ของพ่อ ของลูกชาย ของลูกสาว) มีทะเบียนบ้านแยกกัน 

จะเก็บข้อมูลอ่างไร 
   ค ำตอธา  แยกเล่มเก็บตามทะเบียนบ้าน 
4. ค ำาำ   กรณีอยู่บ้านเดียวกัน หรือในบริเวณเดียวกัน มีบ้านเลขที่เดียวกัน แต่แยกการกินแยกกันใช้จ่าย 

สามารถแยกเล่มได้หรือไม่ 
   ค ำตอธา  แยกเล่มได้ บ้านที่แยกออกมาเป็นไม่มีบ้านเลขท่ี และใช้บ้านเลขท่ีของบ้านหลักเป็นบ้านใกล้เคียง 
5. ค ำาำ  กรณีท่ีอยู่อาศัยเป็นแฟลต ต้องใช้บ้านเลขท่ีรวมใช่หรือไม่ 
   ค ำตอธา กรอกข้อมูลในช่อง ไม่มีเลขท่ีบ้าน และใช้บ้านเลขท่ีของแฟลตเป็นบ้านใกล้เคียง  
6. ค ำาำ   ที่ดินประกอบอาชีพ นับที่อยู่นอกเขตหมู่บ้านด้วยหรือไม่ 
   ค ำตอธา  นับที่ดินของตนเองที่ครัวเรือนใช้ประกอบอาชีพทั้งในและนอกหมู่บ้าน 
7. ค ำาำ   กรณพ้ืีนที่อยู่อาศัย หรือที่ท ากิน ไม่มีเอกสารสิทธิ์ใด ๆ จะต้องกรอกข้อมูลหรือไม่ 
   ค ำตอธา  ไม่ต้องกรอกเอกสารสิทธิ์ แต่ต้องกรอกข้อมูลว่า เป็นที่ดินในรูปแบบใด (เช่า /สาธารณะ/อ่ืน ๆ) 
8. ค ำาำ   ถ้ารับราชการ ไม่มีที่ดินในการประกอบอาชีพ  ต้องกรอกข้อมูลในช่องที่ดินประกอบอาชีพ

อย่างไร 
   ค ำตอธา  ไม่ต้องกรอกข้อมูลในเรื่องดังกล่าว 
9. ค ำาำ  ถ้ารับราชการ และประกอบอาชีพในที่ดินตนเอง ที่เป็นโฉนด กรอกข้อมูลอย่างไร 

 ค ำตอธา  กรอกข้อมูล ดังนี้ เช่น ท าสวน 5 ไร่ กรอกข้อมูลในส่วนที่ดินที่ใช้ประกอบอาชีพ ในช่องที่ดิน
ของตนเอง จ านวน 5 ไร่ ประเภทเอกสารสิทธิ์ โฉนด ถ้าหากให้คนอ่ืนเช่า ไม่ต้องกรอกข้อมูล
ที่ดินที่ใช้ประกอบอาชีพ 

10.ค ำาำ   ถ้าหัวหน้าครัวเรือนไม่มีที่ดินที่เป็นชื่อของตนเอง แต่เป็นชื่อของภรรยา จะให้กรอกอย่างไร   
    ค ำตอธา ถ้าเป็นที่ดินที่ครัวเรือนใช้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรเอง ไม่ได้ให้ผู้อื่นเช่า ให้กรอกข้อมูลใน

ส่วนของที่ดินที่ใช้ประกอบอาชีพ ในช่องที่ดินของตนเอง ระบุจ านวนไร่ และประเภทเอกสาร
สิทธิ์  

11.ค ำาำ   จ านวนที่ดินท ากิน กรณีอยู่คนละบ้าน มีที่ดินท ากินโฉนดเดียวกัน/เอกสารสิทธิ์เดียวกัน ให้
กรอกอย่างไร 

    ค ำตอธา  กรณีมีชื่อร่วมกันในเอกสารสิทธิ์ ให้หารจ านวนเท่า ๆ กัน 
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12.ค ำาำ   หมู่บ้านหนึ่งตั้งอยู่ทั้งในเขต อบต. และเขตเทศบาล  มี 100 ครัวเรือน อยู่ในเขต อบต.        
90 ครัวเรือน  อยู่ในเขตเทศบาล 10 ครัวเรือน จะเก็บข้อมูลอย่างไร 

 ค ำตอธา  เก็บทุกครัวเรือน ใช้กาเครื่องหมาย  ในช่องเขตการปกครอง ว่าครัวเรือนที่จัดเก็บข้อมูล    
อยู่ในเขตปกครองใด 

13.ค ำาำ  สมาชิกครัวเรือนไปท างานต่างถิ่น กลับบ้านช่วงเทศกาล หรือวันส าคัญ หรือกลับมาท าไร่ท านา 
ในช่วงฤดูการเพาะปลูก จะนับหรือไม่อย่างไร 

    ค ำตอธา  รวมระยะเวลาในรอบปีที่ผ่านมาได้ 6 เดือน ให้จัดเก็บข้อมูล 
............................... 

ตำรำงอ ำชบก    (หากสมาชิกในครัวเรือนมีจ านวนมากกว่าใบตาราง ให้ท าใบตารางแทรกเพ่ิมเติมได้) 
1. ค ำาำ    ต้องกรอกชื่อหัวหน้าครัวเรือนเป็นล าดับที่ 1 ในหน้าตารางสมาชิกในครัวเรือน หรือไม่ 
    ค ำตอธา   ต้องกรอก 
2. ค ำาำ   สถานะทางร่างกาย ต้องตอบครบทุกคนหรือไม่ 
    ค ำตอธา ต้องตอบทุกคน 
3. ค ำาำ   ช่วยเหลือตนเอง ต้องตอบทุกคนหรือไม่ 
    ค ำตอธา ตอบเฉพาะ ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ หรือ ผู้ป่วยเรื้อรัง  เพราะต้องการทราบว่าบุคคลที่มีสถานะ  
                     ดังกล่าว สามารถช่วยเหลือตนเองได้จ านวนมากน้อยเท่าไร 
4. ค ำาำ   คนวิกลจริต อยู่ในสถานะใด 
   ค ำตอธา  สถานะ  คนพิการ   (ความพิการทางจิต) 
5. ค ำาำ   อยากทราบว่า เลขรหัสประจ าบ้าน และเลขประจ าตัวประชาชน ของสมาชิกทุกราย น าไปใช้

ประโยชน์อย่างไร 
   ค ำตอธา   เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงข้อมูล ตามนโยบายรัฐบาล 
6. ค ำาำ   กรณีครัวเรือนที่มีสมาชิกเป็นคนต่างด้าว ต้องกรอกเลขประจ าตัวประชาชนหรือไม่ 
   ค ำตอธา  ไม่กรอก 
7. ค ำาำ   คนต่างด้าวที่มีเลขประจ าตัวประชาชนต้องกรอกในตารางข้อมูลสมาชิกแล้ว ให้กรอกเลข

ประจ าตัวประชาชนหรือไม่ หรือเขียน  ค าว่า “คนต่างด้าว” ตามตัวอย่าง แล้วไม่ต้องส ารวจ
หน้า 6-29 ใช่หรือไม่  

   ค ำตอธา  ใช่  หากจะใส่สัญชาติในช่องคนต่างด้าวด้วย ก็ได้ 
8. ค ำาำ  กรณีครัวเรือนมีลูกเป็นคนไทย อายุ 2 ขวบ พ่อเป็นต่างด้าว อยู่กัน 2 คน จะเก็บข้อมูลอย่างไร 
   ค ำตอธา  เก็บข้อมูลเฉพาะเด็กท่ีมีสัญชาติไทย เป็น หัวหน้าครัวเรือน 

...................................... 

ห วด 1 อุขภำพ 
1. ค ำาำ   ข้อ 2.2 กับ 2.4 มีความสอดคล้องกันอย่างไร 

ค ำตอธา  ข้อ 2.2 ถามเด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน ได้กินนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดเป็นเวลาติดต่อกัน
จนถึงวันส ารวจ  เพื่อเป็นการเฝ้าระวังเรื่องการกินนมแม่ของเด็กอายุต่ ากว่า 6 เดือน ไม่ได้ใช้
วัดผลการผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ส่วนข้อ 2.4 ถามเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 1 ปี ได้กินนมแม่อย่างเดียว
เป็นระยะเวลา 6 เดือนแรกติดต่อกันหรือไม่ เพื่อเป็นการวัดผลตามมาตรฐานสากล 
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2. ค ำาำ    ข้อ 4 (2) กรณีกินเนื้อสัตว์ต้องท าให้สุกด้วยความร้อน  ถ้ากินสุก ๆ ดิบ ๆ (ก้อย) ผ่านเกณฑ์
หรือไม่ 

   ค ำตอธา  ไม่ผ่านเกณฑ์  หากกรณีไม่ได้กินเนื้อสัตว์ ให้ถือว่าปฏิบัติ เลือก    ใช่ 
3. ค ำาำ   ข้อ 6.5 คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ถ้าไม่ตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ใช่หรือไม่ 
   ค ำตอธา   ข้อนี้ถามเพ่ือเป็นข้อมูล ไม่ได้เป็นเกณฑ์ชี้วัด 
4. ค ำาำ   ข้อ 4 (3) กรณีล้างผักด้วยน้ าเปล่าอย่างเดียว จะให้ผ่านหรือไม่ 
   ค ำตอธา   ไม่ผ่านตามเกณฑ์ชี้วัด  
5. ค ำาำ   ข้อ 7 คนอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ทุกคนในครัวเรือนนี้ได้ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน 

วันละ 30 นาที หรือได้ออกแรง/ออกก าลัง ติดต่อกันอย่างน้อย 10 นาทีขึ้นไปรวมกันทั้งวัน   
30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วันหรือไม่  ถ้าตอบในวงกลม ได้ออกก าลังกายหรือได้ออก
แรง/ออกก าลังทุกคน แล้ว ต้องกรอกข้อมูลในช่องหกเหลี่ยมอีกหรือไม่ 

   ค ำตอธา  ต้องตอบด้วย เพ่ือทราบรายละเอียดว่าประเภทละกี่คน  
6. ค ำาำ   ข้อ 6.1 จ านวนคนในครัวเรือนที่มีประกันสุขภาพ/สิทธิการรักษาพยาบาล ดังต่อไปนี้ และ    

ข้อ 6.2 ในรอบปีที่ผ่านมา จ านวนคนในครัวเรือนที่ใช้บริการสถานพยาบาล ดังต่อไปนี้  
สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อใช่หรือไม่ 

   ค ำตอธา   ใช่ 
................................... 

ห วด 2 อภำพบวดล้อธ  
1. ค ำาำ   ข้อ 9 และข้อ 10 กรณีซื้อน้ ากิน น้ าใช้  ถือว่าเพียงพอหรือไม่ 

ค ำตอธา  เพียงพอ เพราะข้อนี้ ต้องการทราบว่ามีน้ าดื่มอย่างน้อย 5 ลิตรต่อคนต่อวัน หรือน้ าใช้ 45 
ลิตรต่อคนต่อวัน ก็ถือว่าเพียงพอ ไมค่ านึงว่าจะได้มาอย่างไร 

2. ค ำาำ   ข้อ 11 ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
หรือไม่ กรณีตกเกณฑ์ข้อย่อยข้อใดข้อหนึ่ง  ถือว่าตกเกณฑ์ข้อ 11 ใช่หรือไม่ 

   ค ำตอธา  ใช่ 
3. ค ำาำ   ข้อ 12 ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ หากไม่ถูกรบกวนใน 6 ข้อย่อย (1)-(6) ไม่ต้องตอบข้อ 

(7) ใช่หรือไม่ 
   ค ำตอธา  ใช่ 
4. ค ำาำ   ข้อ 12 ถ้ามีเลือกว่า ถูกรบกวนในข้อย่อย (1)-(6) ข้อใดข้อหนึ่ง ให้ตอบข้อย่อย (7) อย่างไร 
   ค ำตอธา  ให้ตอบว่า มลพิษท่ีถูกรบกวนนั้น เกิดจากแหล่งอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรืออ่ืนๆ โดยระบุ

ด้วยว่าอ่ืนๆ คืออะไร   
5. ค ำาำ   ข้อ 13.2 ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนประสบภัยธรรมชาติ หรือไม่ ภัยแล้ง ถือเป็นภัยธรรมชาติ 

หรือไม่ 
   ค ำตอธา  เป็น 
6. ค ำาำ   ข้อ 14 ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (4) ครัวเรือนนี้ถูกบุกรุกที่อยู่อาศัย

หรือไม่  ค าว่า “ถูกบุกรุกที่อยู่อาศัย” หมายถึงอะไร 
   ค ำตอธา หมายถึง มีการล่วงล้ าเข้าไปในบ้านหรือบริเวณบ้านของผู้อ่ืนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
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ห วด 3 กำรศึกษำ 
1. ค ำาำ   ข้อ 16.5 เด็กอายุ 6-14 ปี มีความสนใจในการหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ เช่น การอ่านหนังสือ 

การดูข่าวสาร สารคดี การใช้อินเทอร์เน็ต เพ่ือหาความรู้ เป็นต้น โดยเฉลี่ยกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หากไม่มีผู้สนใจ กรอกข้อมูลอย่างไร 

   ค ำตอธา ให้ตอบ 0 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
2. ค ำาำ   ข้อ 17.1 ตอบไม่มี ข้ามไป 17.5  ไม่สัมพันธ์กัน แล้วยังมาถามคนอายุ 15-18 ปี มีความสนใจ

ในการหาความรู้จากสื่อ  ตอบอย่างไร 
   ค ำตอธา  หากข้อ 17.5 ไม่มีเด็กช่วงอายุ 15-18 ปี  ให้เขียนค าว่า “ไม่มี” 
3. ค ำาำ   ข้อ 19.3 ภาษาอังกฤษ ระดับไหนถึงผ่านเกณฑ์ 
   ค ำตอธา   ไม่ได้น ามาเป็นเกณฑ์ชี้วัด 

................................ 

ห วด 4 กำร ีงำนท ำบละรำแได้ 
1. ค ำาำ   ข้อ 22.4 (1)  ครัวเรือนมีหนี้ผ่านสถาบันการเงิน  ถามเฉพาะปีที่ผ่านมาใช่หรือไม่ 
   ค ำตอธา   ถาม ณ วันส ารวจข้อมูล 
2. ค ำาำ   ข้อ 22.4 ในกรณีชาวบ้านมีหนี้สินกับกองทุนหมู่บ้าน อย่างเดียว ต้องเลือกค าตอบว่ามีหนี้สิน

กับสถาบันการเงิน หรือ หนี้นอกระบบ 
   ค ำตอธา  สถาบันการเงิน   
3. ค ำาำ   ข้อ 23.1 การออม กรณีซื้อบ้านหรือที่ดิน คิดอย่างไร 
   ค ำตอธา  ให้ค านวณว่าในรอบปีที่ผ่านมา ได้จ่ายเงินในกรณีดังกล่าวไปจ านวนเท่าไร 
4. ค ำาำ   กรณีเช่าซื้อเป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่ใน (2) ที่อยู่อาศัย  หรือ (4) จ่ายในการช าระหนี้สิน  ต่างกัน

อย่างไร 
ค ำตอธา   (2) ที่อยู่อาศัย ค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็น) หรือ (4) จ่ายในการช าระหนี้สิน     

จ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยพร้อมเงินต้น  
5. ค ำาำ   ข้อ 18.1 ครัวเรือน มีคนในครัวเรือนจบการศึกษา 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อชั้น ม. 4 /เทียบเท่า 

และยังไม่มีงานท า การมีงานท า ถ้าลูกช่วยพ่อแม่ท าสวน ท าไร่  ถือว่าท างานหรือมีงานท า
หรือไม่ (ในภาคอีสาน จะมีวัยรุ่นในหมู่บ้าน ไม่ได้ไปท างานที่อ่ืน แต่ช่วยพ่อแม่น านาท าไร่     
จะถือว่ามีงานท าหรือไม่ 

   ค ำตอธา ถ้าเป็นการท างานแล้วก่อให้เกิดรายได้แก่ครอบครัว ถือว่ามีงานท า 
6. ค ำาำ   กรณีมีคนจ่ายค่าเช่าบ้านให้อยู่ฟรี  ถือเป็นรายได้ของผู้อาศัยบ้านหลังนั้นหรือไม่ 
   ค ำตอธา  เป็นรายได้อ่ืน ๆ 
7. ค ำาำ   ข้อ 21  ครัวเรือนมีคนอายุ 60 ปีขึ้นไปหรือไม่ (ไม่นับรวมคนพิการที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้ 

ถ้าต้องการทราบคนอายุ 60 ปี ขึ้นไปทั้งหมดดูจากข้อไหน หรือโปรแกรมสรุปช่วงอายุ 
   ค ำตอธา  หน้า 1, หน้า 19  ส่วนการออกรายงานมีระบุช่วงอายุ 
8. ค ำาำ   ข้อ 22.3 ไม่มีค าถามว่า กู้ /ไม่กู้ เวลาบันทึกจะข้ามหรือไม่ 
   ค ำตอธา  เวลาบันทึก จะมีช่องให้ตอบ ไม่กู้ 
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9. ค ำาำ   ค าว่า สถาบันการเงิน ระหว่าง ข้อ 22.3.1 กับ 22.4 
ค ำตอธา  ข้อ 22.3.1 และข้อ 22.4 สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันที่ท าหน้าที่ให้บริการทางการเงิน 

เช่น การรับฝาก-ถอนเงิน การให้สินเชื่อ การรับช าระเงิน ฯลฯ โดยมีกฎหมายรับรองการ
ด าเนินงาน ซ่ึงการจัดเก็บข้อ 22.3.1 ได้แบ่งสถาบันการเงินเป็นข้อย่อย (1)-(6) และ (8) เพ่ือ
ต้องการทราบแหล่งทุนที่ครัวเรือนเข้าถึงส่วนใหญ่คือแหล่งใด แต่ข้อ 22.4 เป็นการจัดเก็บ
ข้อมูลภาพรวมของสถาบันการเงิน(รวม กทบ. กข.คจ. กลุ่มออมทรัพย์ฯ) เพ่ือต้องการทราบว่า
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีหนี้สินถูกต้องตามกฎหมายมากน้อยเท่าไร 

10.ค ำาำ    ข้อ 20.2 กรณีข้าราชการที่ลาออกก่อนก าหนดแล้วได้เงินบ านาญ จะถือว่าไม่มีอาชีพแต่มี
รายได้ ใช่หรือไม่ 

    ค ำตอธา  ใช่ 
11.ค ำาำ   ข้อ 22.1 เงินบ านาญ อยู่ในรายได้อ่ืน ถูกต้องหรือไม่  ท าไมไม่ใช่รายได้จากอาชีพหลัก 

ข้าราชการบ านาญ หรือข้าราชการที่ลาออกก่อนก าหนด และได้รับเงินบ านาญจะจัดเป็นอาชีพ
อะไร 

    ค ำตอธา  เงินบ านาญ จัดอยู่ในรายได้อ่ืน ข้าราชการบ านาญ เป็นผู้ที่ไม่มีอาชีพแต่มีรายได้ 
................................. 

ห วด 5 ค่ำนบแ  
1. ค ำาำ   ข้อ 24 หากมีผู้ดื่มสุรา ไม่ใช่ผู้หารายได้หลักให้ครัวเรือน ไม่ต้องตอบจ านวนครั้งที่ดื่มสุราใช่หรือไม่ 
   ค ำตอธา  ใช่ 
2. ค ำาำ   ข้อ 24 และข้อ 25 ดื่มสุรา สูบบุหรี่  เป็นครั้งคราว ตกเกณฑ์ หรือไม่ 
   ค ำตอธา  ตกเกณฑ์ (แค่ด่ืมสุรา/สูบบุหรี่ ครั้งเดียวในรอบปีที่ผ่านมา ก็ถือว่า ตกเกณฑ์) 
3. ค ำาำ   ข้อ 25  กรณีครัวเรือนนี้มีผู้สูบบุหรี่ 2 คน  เป็นผู้หารายได้หลัก 1 คน ไม่มีรายได้ 1 คน       

จะตอบ ในช่อง       อย่างไร ให้ตรงกับความเป็นจริง 
ค ำตอธา  กาเครื่องหมายในช่องหกเหลี่ยม  เพราะอยากทราบเพียงว่าคนสูบบุหรี่เป็นผู้หารายได้หลัก

ใช่หรือไม่เท่านั้น 
4. ค ำาำ   โรคเอดส์ เป็นโรคเรื้อรังหรือไม่ 
   ค ำตอธา  เป็น 
5. ค ำาำ   ข้อ 28.2 ถ้าอยู่ระหว่างการยื่นขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการ นับว่ามีบัตรหรือไม่ 
   ค ำตอธา  ให้ถือว่ามีบัตร 
6. ค ำาำ   ผู้ป่วยจิตเภท เป็นผู้ป่วยเรื้อรังหรือไม่ (จัดอยู่ประเภทอะไร) 
   ค ำตอธา ประเภท คนพิการทางจิต 
7. ค ำาำ   ข้อ 31 ครอบครัวอบอุ่น หากโทรศัพท์ และส่งเงินให้เป็นประจ า โดยไม่ได้ไปเยี่ยมเยียนด้วย

ตนเอง ถือว่า “ครอบครัวอบอุ่นหรือไม่” 
   ค ำตอธา  ไม่อบอุ่น  

............................. 
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