
                     

วันท่ี……………...เดือน……………………………..ท่ีเร่ิมนับจด (ส ำหรับเขตแจง

วันท่ี……………...เดือน……………………………..ท่ีเสร็จ      (ส ำหรับเขตแจง

ก.  ภาค…………………………………………………………………………………………………………………………

ข.  จังหวัด………………………………………………………………………………………………………………………

ค.  อ าเภอ/เขต……………………………………………………………………………………………………………….…

ง. ต าบล/แขวง…………………………………………………………………………………………………………………

จ. เขตการปกครอง

     ในเขตเทศบาล……………………………………l นอกเขตเทศบาล……………………… 2

     ชือ่เทศบาล……………………………………………ชือ่ อบต. ………………………………………………………

ฉ. เขตแจงนับ……………………………………………………………………………………………………………….…

ช. หมู่ที.่…………………………………………………… ชือ่หมู่บ้าน………………………………………………………

ชือ่………………………………………………………………               ชือ่………………………………………………………………

ประโยชน์ทีป่ระชาชนจะได้รับ

• เพื่อให้หนว่ยงานภาครัฐน าไปใชก้ าหนดนโยบายวางแผนดา้นประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสิง่แวดล้อม เชน่

- จดัหา/บริการ สาธารณูปโภคให้เพยีงพอ และถูกสุขลกัษณะ (ที่อยู่อาศยั น ้า/ไฟ การบริการสาธารณสุข รถประจ้าทาง ที่ทิ งขยะ ฯลฯ)

- จดัโรงเรียน/ครู ให้เหมาะสมและเพยีงพอกับพื นที่  (เด็กทกุคนมีโอกาสได้รับการศกึษาขั นพื นฐาน)

- เตรียมวคัซีนส้าหรับเด็กแต่ละวยัให้เหมาะสมและเพยีงพอในแต่ละพื นที่

- จดัสวสัดิการให้เพยีงพอกับคนด้อยโอกาส ฯลฯ

• ประชาชนอยู่ดมีีสุข เนือ่งจากไดร้ับบริการจากภาครัฐอย่างเพียงพอ และทัว่ถึง

• ภาคเอกชนสามารถใชข้้อมูลความหนาแนน่ของประชากรในพื้นทีต่า่ง ๆ  (ตามเพศ อายุ อาชพี ฯลฯ)

   ประกอบการตดัสินใจในการท าธรุกิจ ตัง้ร้านคา้หรือขยายกิจการ

ที่ตั้งเขตแจงนับ

พนักงานแจงนับ

ตรวจแล้ว

              เจ้าหน้าที่วิชาการ

l ภาค 

2-3 จังหวัด 

อ าเภอ/เขต 

6-7 ต าบล/แขวง 

8 เขตการปกครอง 

เขตแจงนับ 

เทศบาล/อบต. 

หมู่ที่ 

9-ll 

l5-l6 

l2-l4 

ส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 

(แบบนับจด) 

สปค.1 

ลับ 

4-5 



เรียง ชื่อ บ้าน

เลข ถนน เลขที่  ถ้า "ม"ี ถามเฉพาะ

ล าดับที่ ตรอก ครัวเรือน

ของ ซอย ส่วนบคุคล

บ้าน ล าน้ า

อาคาร หรือ

ส่ิงปลูก ละแวก-

สร้าง บ้าน

ใหบ้นัทกึ

จ านวน

ครัวเรือน

"จบกำรบนัทกึ "แล้วจบ

เพยีงเทำ่นี้" กำรบนัทกึ"

Cl C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 Cl0 Cl l Cl2 Cl3 Cl4 Cl5 Cl6

 ถ้า "ไมม่"ี

ทีอ่ยู่อาศยัส่วนบคุคล ทีอ่ยู่อาศยักลุ่มบคุคล

โดยปกตบิา้น อาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างนี้ มคีนอำศยัอยู่หรือไม่

กี่ครัวเรือน

ทาวน์เฮ้าส์/ 

ห้องแถวฯ 

ตึกแถว/ บ้านว่าง อื่น ๆ เรือ/แพ/รถ บ้านเดี่ยว คอนโดฯ/ 

บ้านแฝดฯ 

บ้านพัก 

คนงานฯ 

สถาบัน ที่อยู่อาศัย 

แมนชั่นฯ 

บ้าน อาคารฯ จ านวนรวม 

ส่วนบุคคล

ครัวเรือน

รวมท้ังเขตแจงนับ 

รวมแต่ละแผ่น 

(ถ้าเป็น บ้ำนว่ำงใน C5   ให้บันทึก  "จ ำนวนบ้ำนว่ำง") 

เช่น 

คอนโดฯ/ 

แมนชั่น/ 

แฟลต/ 

อพาร์ท- 

เม้นท์/ 

หอพัก 

ทั่วไป 

เช่น 

ให้กา "    " ตามประเภทของบ้าน อาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างฯ ท่ีเป็นท่ีอยู่อำศัยใน C6 

เช่น 

ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

กรมป่าไม ้

โรงเรียนเทพลีลา 

ฯลฯ 

 

โรงแรม 

เรือนจ า/ 

เรือนนอน 

ทหารใน 

กรมกอง/ 

นักเรียน 

หอพัก 

ในโรงเรียน/ 

บ้านพัก 

คนชรา/ 

ฯลฯ 

หอผู้ป่วยใน 

โรงพยาบาล/ 

ให้บันทึก 

จ านวน 

บ้านว่าง 

 ใน C5 

และข้ามไป 

บันทึก 

จ านวน 

บ้านว่าง 

ใน C7-Cl3 

ตามประเภท 

ท่ีอยู่อาศัย 

กุฏิพระ/ ท่ีนายจ้าง 

คนงาน ได้แก ่

อาศัยอยูใ่น 

ที่สาธารณะ 

ห้องใน 

จัดหาให้ 

อยู่รวมกนั 

(โดยไม่เสีย 

ค่าที่พัก) 

บ้านพัก 

ห้องใน 

ส านักงาน 

เช่น 

ใต้สะพาน/ 

ใต้ทางด่วน 

ฯลฯ 

ครัวเรือน

ส่วนบุคคลสถาบัน อื่น ๆ 

ส านักงาน 

ทาวน์เฮ้าส์/ 

บ้านแฝด/ 

ห้องชุด ตึกแถว/ 

ห้องแถว/ 

เรือ/แพ/ 

รถ 

บ้านเดี่ยว 

ทาวน์โฮม เรือนแถว กินอยู ่

แยกกัน 

ในบ้านนี้ 

ให้บันทึก 

เรียง 

เลข 

ล าดับท่ี 

ของบ้าน 

อาคาร 

หรือ 

สิ่งปลูก 

สร้าง 

(รวม 

เรือ/ 

แพ/รถ/ 

ท่ี 

สาธารณะ) 

ท่ีมีคน 

อยู่อาศัย 

ให้บันทึกว่า 

อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง 

เป็นอะไร 

ถ้าเป็น 

แยก 

ต่างหาก 

จากนายจ้าง 

  (รวม 

   เรือ/ 

 แพ/รถ/ 

   ที่ 

สาธารณะ 

  ที่ใช้ 

อยู่อาศัย) 

20 47 26 32 35 4l 44 38 l7 23 29 50 



ให้บนัทกึ

ชื่อตวัและชื่อสกุล

ของหัวหน้าครัวเรือน รวม

จ านวนสมาชิก

ในครัวเรือน

ทัง้หมด

l  ก.ค. 53

ครัวเรือนของ พระที่ ทียั่งไมไ่ด้ = (C20) + (C2l)

บุคคลทั่วไป อยู่ในวัด/ น ากลับบา้น + (C22) + (C23)

หรือ นักโทษ + (C24) + (C25)

บ้านพกัส่วนตัว ในเรือนจ า/ + (C26)

ที่อยู่ใน ทหาร และ

กรมกอง/ ในกรมกอง/ = (C28) + (C29)

โรงเรียน/ นักเรียน

โรงพยาบาล/ ประจ า

 วัด ฯลฯ ในโรงเรียน/

คนงาน

ในบ้านพกั

 คนงาน

ฯลฯ

Cl7 Cl8 Cl9 C20 C2l C22 C23 C24 C25 C26 C27

เรียงเลขล าดบัที่

ลักษณะการอยู่อาศยัของครัวเรือน

ให้บนัทกึจ านวนสมาชิกในครัวเรือน ณ วันที ่l ก.ค. 53  (มีชื่อในทะเบียนบ้ำนหรือไม่ก็ได)้ให้บนัทกึ

เพราะ "จำกไปอยู่ทีอ่ื่นชั่วครำว"

แผ่นท่ี………………ในจ านวน…………………แผ่น (ส าหรับเขตแจงนับนี้) 

คนอยู่ประจ า ชายเด็กเกิดใหม ่คนไปท่ีอื่น 

ในประเทศ กลุ่มบุคคล ส่วนบุคคล 

ครัวเรือน ครัวเรือน 

ถ้าไม่มี ให้บันทึก "—" 

คนไปต่างประเทศ รวมสมาชิกทั้งหมด คนอยู่ชั่วคราวฯ คนรับใช้/คนงาน/ คนตั้งใจ 

มาอยู่ประจ า คนงานก่อสร้าง 

ไปต่างประเทศ 

  (ใหนั้บรวม "คนที่ไม่มีสัญชาติไทย/คนต่างชาต"ิ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันตั้งแต ่3   เดือนขึ้นไป) 

เซลล์แมน/ขายของเร่ 

           เช่น 

    ไปศึกษา/อบรม/ 

เช่น 

 ไปฝึกภาค/ซ้อมรบ/ 

 ไปเดินเรือทะเล/ 

 ไปหาของป่า/ 

เช่น 

เช่น 

วัดโพธิ์ กุฏ ิl 

โรงพยาบาลศิริราช หอผู้ป่วย l 

ม.ธรรมศาสตร์ หอพักนักศึกษา 2 

เรือนจ าลาดยาว แดน l 

บ้านบางแค (บ้านพักคนชรา) อาคาร ก 

โรงงานสินสมุทร บ้านพักคนงานชาย 

เช่น 

ถ้าเป็น 

ครัวเรอืนสถาบัน/สถานประกอบการ 

ท่ีมีคนอาศยัอยู ่

ให้บันทึก 

ชื่อของสถาบัน/สถานประกอบการ 

โดยละเอยีด 

หรือไม่ได้ตั้งใจ 

ปกติ 

จ านวนผู้ท่ีอยู่ในครัวเรือนนี้ จ านวนผู้ท่ี ปกติอยู่ประจ ำ ในครัวเรือนนี้ 

ในวันท่ี l ก.ค. 53 แต่ในวันท่ี l ก.ค. 53 ไม่อยู่ 

จ านวน 

เด็กเกิดใหม่ 

นับถึงวนัท่ี 

ที่จะตั้งหลักแหล่ง) 

(มีก าหนดกลับ 

 ไปท างาน ฯลฯ 

(โดยแม่ 

มีสถานที่อยู ่

ปกตใิน 

 ครัวเรือนนี้) 

ครัวเรือน ครัวเรือน 

ส่วนบุคคล กลุ่มบุคคล 

อยู่ประจ า 

แยกกัน 

ในบ้านนี้ 

(มาอยู่ถึง 

3 เดือนแล้ว) 

(แม้มาอยู ่

ยังไม่ถึง  

3 เดือน) 

ไปท่ีอ่ืนในประเทศ 

เช่น 

    ไปเยีย่มญาติ/ 

 ธุระต่างจังหวัด 

(ไม่มีที่อยูป่ระจ าที่อื่น) 

l. ไม่ถึง 3 เดือน 

2. ต้ังแต่ 3 เดือนขึ้นไป 

ต้ังใจ คนรับใช้/ มาอยู่ 

(แม้มาอยู ่

ยังไม่ถึง  

3 เดือน) 

มาอยู่ คนงาน/ ชั่วคราว 

ต้ังแต่ 

3 เดือน 

ประจ า คนงาน 

ขึ้นไป 

ก่อสร้าง 

77 56 68 7l 53 62 65 59 74 80 



ชาย หญิง ไม่มี

สัญชำติไทย

นับจดไมไ่ด้ แจงนับไมไ่ด้

C28 C29 C30 C3l C32 C33 C34

ท าการ ท าการ ท าการ ท าการ

นับจด/แจงนับ ไมไ่ด้

ใหบ้นัทกึ

ข้อความเกี่ยวกับ

บา้น อาคาร หรือครัวเรือน

ทีนั่บจด/แจงนับ ไม่ได้ ปญัหา/อุปสรรค/

ได้แก่

  (ให้นบัรวม "คนที่ไม่มีสัญชาติไทย/คนต่างชาติ"

ใหบ้นัทกึข้อความอ่ืน ๆ

      กา "   " ถ้าในรอบปทีีแ่ล้ว (l ก.ค. 52 - 30 ม.ิย. 53)

ครัวเรือนนี้มสีมาชิกคนใดคนหนึ่ง

การนัดหมายกับเจ้าของบา้นเพศ

หมายเหตุให้บนัทกึจ านวนสมาชิกในครัวเรือน

ณ วันที ่l ก.ค. 53

(มีชื่อในทะเบียนบ้ำนหรือไม่ก็ได)้

จ านวนรวม จ านวนรวม

ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

ติดต่อกันตั้งแต่ 3  เดือนขึ้นไป)

จ านวนสมาชิก

C36C35

แฟลต/อพาร์ทเม้นท/์หอพกัทัว่ไป

เปน็ตน้

ส าหรับเขตแจงนับนี้) 

ชาย หญิง 

ประมงทะเล และเพาะเล้ียงฯ 

คนที่ไม่มี ครัวเรือนท า นับจดไม่ได ้ แจงนับไม่ได้ 

เพาะเล้ียงฯ สัญชาติไทย 

ถ้าไม่มี ให้บันทึก "—" 

รวมสมาชิกทั้งหมด 

ถ้าไม่มี ให้บันทึก "—" 

เดือนขึ้นไป) 

ห้องว่าง 

เฉพำะคนที่ หรือจ านวนห้องว่างในคอนโดฯ/ 

(ในจังหวัดนี)้ 

(ในจังหวัดนี้) 

เพาะปลูกพืช/ 

เลี้ยงสัตว์/ 

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

ในพ้ืนท่ีน้ าจืด 

ประมงทะเล 

อย่างเดยีว 

เพาะเลี้ยงชายฝั่ง 

อย่างเดยีว 

ประมงทะเล 

และ 

เพาะเลี้ยง 

ชายฝั่ง 

(ตอบได้เพียง l ค าตอบ) 

ท าการประมงทะเลของตนเอง ท าการเกษตร 

ของตนเอง 

การเกษตร 

ครัวเรือนท า ครัวเรือนท า ครัวเรือนท าประมงฯ 

เช่น 

ห้องว่างในคอนโดฯ 20 ห้อง 

88 99 l02 96 l05 l08 l l l 92 84 ll4 


