
 แบบที…่……..ในจ ำนวน……....…….แบบของครัวเรือนนี ้

8  เขตการปกครอง 

 ประเภทของครัวเรือน 

 ภาษาอื่น ๆ 

l-7 

 ภาค   จังหวัด   อ าเภอ/เขต  ต าบล/แขวง 

 ภาษาที่ใช้พูด 

 ล าดับที่ของครัวเรือน 

 เทศบาล/อบต. 

 รวมจ านวนสมาชิก 

 เขตแจงนับ 

 หมู่ที่ 

ส ำมะโนประชำกรและเคหะ พ.ศ. 2553 
ลับ 

(แบบแจงนับ) 
สปค.2 

ตอนที่  l  ที่ตั้งครัวเรือน 

 พนักงำนแจงนับ พนักงำนบรรณำธิกรและลงรหัส     

แจงนับวันท่ี..........เดือน.........................พ.ศ. 2553     บรรณำธกิรและลงรหัสวันท่ี..........เดือน.........................พ.ศ. 2553         

 ช่ือตัว - ช่ือสกุล...................................................  ชื่อตัว - ชื่อสกุล................................................... 

ก.  บำ้นเลขที่ ถนน ตรอก ซอย ล ำน้ ำ หรอืละแวกบำ้น (ชื่อสถานที่ถ้าม)ี................................

........................................................................................................................................................................................เบอรโ์ทรศพัท์...................................

ข.  ครวัเรอืนนี้อยู่  ในเขตเทศบำล.................................................l นอกเขตเทศบำล.................. 2

                 ชื่อเทศบำล................................................................ชื่อ อบต. .........................................

ค.  เขตแจงนับ.........................................................................................................................

ง.  หมู่ที.่...........................................................................................................ชื่อหมู่บำ้น.................................................................................................

จ.  ประเภทของครวัเรอืน

ครวัเรอืนส่วนบคุคล……………l ครวัเรอืนกลุ่มบคุคล………………2

ฉ.  เลขล ำดบัที่ของครวัเรอืน

ช.  ภำษำที่ใช้พดูประจ ำระหว่ำงสมำชิกในครวัเรอืน

ใช้เฉพำะภำษำไทย...........................l ใช้ภำษำไทยปนภำษำอ่ืน........2   ใช้เฉพำะภำษำอ่ืน........3

ซ.  จ ำนวนสมำชิกในครวัเรอืน (บนัทกึหลังการแจงนับเสรจ็แล้ว).....................คน

ภำษำอ่ืน ๆ ที่ใช ้(ระบ)ุ...........................................

(จากแบบ สปค.l Cl7-Cl8)

2l 

22-23 

24-27 

l7 

l8-20 

9-ll 

l5-l6 

l2-l4 



( มีช่ือในทะเบยีนบา้น บนัทกึ "......(ชื่อ)......

หรือไม่ก็ได้ ) ยศ ค ำน ำหน้ำช่ือ  อายุเทา่ใด"

ชื่อตวัและชื่อสกุล

( เรียงตามล าดับ ) ดังน้ี

บันทึก  - ใหบ้นัทกึรหสั  เดอืนและปเีกิด

หัวหน้ำครัวเรือน ชำย………………....……………………..l อำยุเต็มปีบริบูรณ์ พุทธ…………………….….…..l
ภรรยำหรือสำมี   หัวหน้ำครัวเรือน………………………………....……………......l หญิง………………..…………………….2 ถึงวันคล้ำยวันเกิด   เช่น        ถ้ำเกิดเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2525 อิสลำม…………………..……2

บุตรที่ยังไม่ได้สมรส   ภรรยำหรือสำมี………………..……………….........2 ครั้งสุดท้ำยก่อนวันที่   ให้บันทึก   เดือน       "6" คริสต์……………….………...3

( เรียงตามล าดับอายุมากไปน้อย ) l ก.ค. 2553               ปี (พ.ศ.)  "525" ฮินดู……………...………..…..4

บุตรที่สมรสแล้วและคู่สมรส       - ยังไม่ได้สมรส.....................3                ( ให้บันทึกตัวเลข 3  หลักหลัง ) ขงจือ้………………….…...….5

บุตรของบุตร       - สมรสแล้ว...............................4 ถ้ำอำยุไม่ถึง l ปี ซกิข์…………………...6

พ่อ แม่ พ่อตำ แม่ยำย ปู่ ย่ำ   บุตรเขย บุตรสะใภ้………………..……………….........5 บันทึก "0" ชิดขวำ  - ถ้ำไม่ทรำบ    เดือน/ปีเกิด อ่ืน ๆ…………………...7

    ตำ ยำย ญำติอ่ืน ๆ   บุตรของบุตร………………..……………….........6 ไม่มีศำสนำ……………….…....8

ผูอ้ำศัย/คนรับใช้/คนงำน   พ่อ แม่ พ่อตำ แม่ยำย ปู่ ย่ำ 

       ตำ ยำย ญำติอ่ืน .ๆ...................7

  ผูอ้ำศัย/คนรับใช้/คนงำน………………..……………….........8

เดอืน ป ี(พ.ศ.)

Fl F2 F5 F6 F7

28                                 32      33  34  37           39      42

"......(ชื่อ)......

 ศาสนาอะไร"

 นับถือ

อำยุ เดอืนและปเีกิด

                  "ไม่ต้องบันทึก"

  บุตร (รวมบุตรเล้ียงและบุตรบุญธรรม)

"......(ชื่อ)...... "......(ชื่อ)......

F3 F4 F8

ตอนที ่2  ลักษณะทำงประชำกร
ตอนที ่2  ลักษณะทำงประชำกร (ต่อ)

ล ำดบัที่ ศำสนำควำมเก่ียวพนักับชื่อตวัและชื่อสกุล เพศ

บันทึกรหัส

เกิดเดอืน และปอีะไร"

 กับหัวหน้าครัวเรือน"

  เปน็อะไร

บันทึกรหัส บันทึกรหัส

 พระสงฆ์/เณร........................... 

 อ่ืน ๆ......................................... 

 คนงำน..................................... 

2 

สมำชิกในครัวเรือนกลุ่มบุคคล 

หัวหน้ำครัวเรือน 

ตัวอย่ำงกำรเขียนตัวเลข 2 3 5 0 7 8 

ถำมทุกคน 

สมำชิกในครัวเรือนส่วนบุคคล 

9 

0 

8 

2 

2 

2 

2 

2 

2 



ถำมเฉพำะ

ไม่เรียน/ไม่เคยเรียน/ไม่เคยจบช้ันใด……………………………………………………………...........................………….. ผู้ทีก่ ำลังเรียนใน Fll

"......(ชื่อ)...... เรียน/จบในระดับ          - แผนกธรรม (นักธรรมตรี-โท-เอก)....................................................................................l7

 มสัีญชาตอิะไร"   - ก่อนประถมศึกษำ....................................................................................... l          - แผนกบำลี (บำลีประโยค, เปรียญธรรมประโยค)....................................................................................l8  "โดยปกติ

  - ประถมศึกษำ................................................................................................. 2   - ปอเนำะ.............................................................................................................l9  สถานทีเ่รียนของ

  - มัธยมศึกษำตอนตน้............................................................................................................... 3   - กำรศึกษำอ่ืน ๆ ( หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน,...).............................20 ......(ชื่อ)......อยู่ทีไ่หน"

 - ถ้ำมีสัญชำติ   - มัธยมศึกษำตอนปลำย.........................................................................................4

   ให้บันทึก "สัญชำติ" มีอยู่ที่บ้ำนน้ี.......................l   - ปวช./ปกศ.ต้น......................................................................................... 5 ถ้ำเรียน

   เช่น มีอยู่ที่อ่ืน   - ประกำศนียบัตรสูงกว่ำมัธยมศึกษำตอนปลำย................................................. 6  ● ในประเทศไทย

   - จงัหวัดน้ี………………………………....……………......2   - อนุปริญญำ......................................................................................................... 7     ให้บันทึก ชือ่จังหวัดที่เรียน

   - จงัหวัดอ่ืน………………………………....……………......3   - ปวส./ปวท./ปกศ.สูง......................................................................................... 8        

ไม่มีในประเทศไทย   - ปริญญำตร.ี...................................................................................................................... 9  ● ต่ำงประเทศ

  แต่มีในประเทศอ่ืน………………………………....……………......4   - ประกำศนียบัตรสูงกว่ำปริญญำตรี....................................................................l0     ให้บันทึก  รหัส "78"

ไม่มีที่ใดเลย………………………………....……………......5   - ปริญญำโท..............................................................................................................l l

  - ประกำศนียบัตรสูงกว่ำปริญญำโท......................................................................l2

  - ปริญญำเอก...........................................................................................l3

  - ประกำศนียบัตรสูงกว่ำปริญญำเอก/

 - ถ้ำไม่มีสัญชำติ         แพทย์เฉพำะทำง..........................................................................l4

  - กำรศึกษำนอกโรงเรียน ( กศน. )...............................................................l5

  - กำรศึกษำโรงเรียนนำนำชำติ.....................................................................................l6

( พนักงานแจงนับ ( พนักงานแจงนับ

เปน็ผูบ้นัทกึรหัส ) ระดบั ระดบั เปน็ผูบ้นัทกึรหัส )

Fl3
.

  43           46     47         49    5l        53                  55

 หรือไม"่

"......(ชื่อ)......

Fl0 Fll

บันทึกรหัส

 มชีื่อในทะเบยีน

Fl2

ตอนที ่2  ลักษณะทำงประชำกร (ต่อ)

ตอนที ่2  ลักษณะทำงประชำกร (ต่อ)

สัญชำติ กำรมชีื่อ

ให้บันทึก  ................... 

3 

ถำมอำยุต้ังแต่ 3 ปีข้ึนไป 

F9 

กำรศึกษำ   ( นับถึงวันที่ l  ก.ค. 2553 ) 

ช้ันที่ก ำลังเรียน ช้ันสูงสุดที่เรียนจบ 

"........(ชื่อ)........จบการศึกษาสูงสุดชั้นใด" "........(ชื่อ)........ก าลังเรียนหรือไม่" 

ชั้นปี/เกรด/ระดับท่ีเรียน กศน. ชั้นปี/เกรด/ระดับท่ีเรียน กศน. 

ในทะเบียนบ้ำน 

 - ถ้ำไม่เรียน/ไม่เคยเรยีน/ไม่เคยจบช้ันใดเลย 

 ให้บันทึก   ระดับและช้ันปี  =  0  ชิดขวำ 

 - ถ้ำก ำลังเรียน/เคยเรียน/เรยีนจบแล้ว 

 ให้บันทึก  

 ให้บันทึก   ระดับ/ช้ันปี      =  98 

วิธีบันทึก 

ระดับ ระดับ บันทึกรหสั บันทึกรหสั 

ช้ันที่ก ำลังเรียน (Fll) และ ช้ันสูงสุดที่เรียนจบ (Fl2) 

0 

ถำมทุกคน 

ถำมเฉพำะ 

สัญชำติ...................... 

 ไมม่ีสัญชาติ 

รหัส 

 ไทย 

7    6  4 

สัญชำติ..................... 

รหัส 

 จีน 

l    5   6    

สัญชำติ..................... 

รหัส 

 พม่า 

l    0   4 

รหัส 9    9   8 

 - พุทธศึกษำ พระปริยัติธรรม  

ระดับ   =  รหสั l - 20  

ช้ันปี    =  ช้ันปี/เกรด/ระดบั กศน. 

  ที่ก ำลังเรียน/เคยเรียน/ 

  เรียนจบแล้ว 

( ถ้าเรียนนักธรรมตร-ีโท-เอก บันทึกช้ันปี  l-2-3 ) 

 - ถ้ำก ำลังเรียน/เคยเรียน/เรยีนจบแล้ว แต่ไมท่รำบระดับ/ช้ันปี 



ภำษำอ่ืน บตุรทีเ่สียชีวิตแล้ว

มี………………………………………………………………………………l โสด………………………………………………………………………………l
บนัทกึรหสั สมรส/อยู่กินฉันท์สำมีภรรยำ…………………………………………..2

ได้…………………………………………………………………l - ได้  ให้ระบุภำษำ ไม่มี………………………………………………………………………………0 หม้ำย………………………………………………………………………………3

ไม่ได้…………………………………………………………………0        ● ถ้ำได้มำกกว่ำ l ภำษำ หย่ำ……………………………………………………………………………..4

          ให้ระบุ  ภำษำที่อ่ำนออก แยกกันอยู…่……………………………………………………………………5

          และเขียนได้มำกที่สุด เคยสมรส แต่ไม่ทรำบสถำนภำพ………………………………………6

- ไม่ได้

   ให้บันทึก รหัส "0" ชิดขวำ

            

( พนักงานแจงนับ

เปน็ผูบ้นัทกึรหัส )

                F Fl7

             57                        58                         60              6l              63               65                                          67

ตอนที ่2  ลักษณะทำงประชำกร (ต่อ)

ตอนที ่2  ลักษณะทำงประชำกร (ต่อ)

"......(ชื่อ)...... "......(ชื่อ)...... "......(ชื่อ)...... "จ านวนบุตรที.่.....(ชือ่)......ให้ก าเนิดเองและมีชีวิตอยู่ขณะคลอด" 

และภาษาอ่ืนไดห้รือไม"่ และมชีีวิตอยู่ขณะคลอด  หรือแยกกันอยู่"

 อ่านออกและเขียนหนังสือภาษาไทย มบีตุรทีใ่ห้ก าเนิดเอง  เปน็โสด สมรส หมา้ย หย่า

ภำษำไทย บนัทกึรหสั บตุรทีม่ชีีวิตอยู่ บนัทกึรหสั

หรือไม"่

Fl5 Fl6 Fl8

 ( ข้ามไปถาม Fl8 )

 ( ถามต่อไป )

l4 

ถำมอำยุต้ังแต่ l0 ปีข้ึนไป 

( รวมทั้งที่มีชีวิตอยู่และเสียชีวิตแล้ว  นับถึงวันที่  l  ก.ค. 2553 ) 

ถำมอำยุต้ังแต่ l3 ปีข้ึนไป 

( ณ วันที่  l  ก.ค. 2553 ) 

อยู่ในครัวเรือนนี้ อยู่ท่ีอื่น 

กำรอ่ำนออกและเขียนได้ ถำมเฉพำะเพศหญิง สถำนภำพสมรส 

ถ้ำไม่มี ให้บันทึก "0" ชิดขวำ 



"ในรอบปทีีแ่ล้ว......(ชื่อ)......ท างานหรือไม"่  "สถานทีท่ างานที.่.....(ชื่อ)......ท าอยู่  "ปจัจุบนั สถานทีท่ างานของ

 เปน็กิจการอะไร" ......(ชื่อ)......อยู่ทีไ่หน"

บนัทกึ - ถ้ำท ำงำน ถ้ำเกิด

ประเภทกิจกำร/ลักษณะกิจกรรม นำยจำ้ง…………………………………………………………………l  ● ในประเทศไทย     ● ในประเทศไทย

อย่ำงละเอียด ผูป้ระกอบธรุกิจส่วนตัว    ให้บันทึก  ชือ่จังหวัดที่ท ำงำน        ให้บันทึก ชือ่จังหวัดที่เกิด

                  ให้บันทึก  งานที่ใช้เวลาท ามากที่สุด )   โดยไม่มีลูกจำ้ง……………………………………………2        

 เช่น  เช่น ผูช่้วยธรุกิจในครัวเรือน     ● ต่ำงประเทศ

   ควบคุมระบบคลังสินค้ำ ( ผูจ้ดัการ )    โรงงำนผลิตน้ ำอัดลม   โดยไม่ได้รับค่ำจำ้ง…………………………………………………………………3        ให้บันทึก ชือ่ประเทศที่เกิด

   บรรจสุำยไฟลงกล่อง    โรงงำนผลิตสำยไฟ ลูกจำ้งรัฐบำล………………………………………………………………4 - ถ้ำปัจจุบันไม่ท ำงำน        

   เจำ้ของกิจกำรร้ำนตัดเย็บเส้ือผ้ำ/ช่ำงตัดเย็บเส้ือผ้ำ    ร้ำนตัดเย็บเส้ือผ้ำ ลูกจำ้งรัฐวิสำหกิจ…..………………………………………………………………5   ให้บันทึก  รหัส "98"

   ครูสอนระดับประถมศึกษำ    โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำ ลูกจำ้งเอกชน………………………………………………………………6

   สัตวแพทย์    โรงพยำบำลสัตว์ สมำชิกของ

   ขับรถแท็กซี/่ขับรถตำมบ้ำน    กำรขับรถแท็กซี/่บริกำรขับรถส่วนตัว   กำรรวมกลุ่ม…………………………………7

   ลงรำยกำรบัญชี    บริษัทรับท ำบัญชี/ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์ก่อสร้ำง

   วิศวกรไฟฟ้ำ    กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต

   ท ำนำข้ำวเพื่อขำย    กำรปลูกข้ำว

   รับจำ้งล้ำงจำน    ร้ำนขำยก๋วยเตี๋ยว

   ขำยข้ำวแกง    รถเข็นขำยข้ำวแกง ( พนักงานแจงนับ

( บนัทกึรหัสในส านักงาน ) ( บนัทกึรหัสในส านักงาน ) เปน็ผูบ้นัทกึรหัส ) จังหวัด ประเทศ

Fl9 F20 F22
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ตอนที ่2  ลักษณะทำงประชำกร (ต่อ)

ตอนที ่2  ลักษณะทำงประชำกร (ต่อ)

( พนักงานแจงนับเปน็ผูบ้นัทกึรหัส )

F2l F23

บันทึกรหัส

"......(ชื่อ)......  "......(ชื่อ)......

 ท างานในฐานะอะไร"  เกิดทีจั่งหวัด/ประเทศใด"

ถำมอำยุต้ังแต่ l5 ปีข้ึนไป 
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- ถ้ำท ำงำน     ให้บันทึก "หน้ำที่ที่รับผิดชอบ.......... 

( l  ก.ค. 2552 - 30 มิ.ย. 2553 ) 

 ● ต่ำงประเทศ 

ให้บันทึก  รหสั "78" 

ของสถำนท่ีท ำงำน 

- ถ้ำไม่ท ำงำน  ให้บันทึก "ไม่ท ำ" ( ข้ามไปถาม F23 ) 

และ  ต ำแหน่ง (ถ้ำม)ี.............." 

กำรท ำงำน 

อำชีพหลักในรอบปีท่ีแล้ว ถำมเฉพำะผู้บันทึกอำชีพใน Fl9 สถำนท่ีเกิด 

ถำมทุกคน 

ประเภทกิจกำร/ลักษณะกิจกรรม สถำนภำพ 

 ( ถ้าท างานหลายอย่าง 



ถ้ำย้ำย ถ้ำย้ำย ถ้ำย้ำย

ภำยในจังหวัด มำจำกจังหวัดอ่ืน มำจำกตำ่งประเทศ

ไม่มี………………………………………………………………………………………………0 เจำ้ตัวตอบเอง………...............……………l
มี คนอ่ืนตอบ

 - ภำยในอ ำเภอเดิม   ให้บันทึก  ชือ่จังหวัด   ให้บันทึก  ชือ่ประเทศ  - ตำบอดทั้ง 2 ข้ำง…………………………………………………………………………..l   - คนในครัวเรือน…...............……………....2

ไม่ถึง l  ปี…………………………………………………..……………………………0    ให้บันทึก ชือ่อ ำเภอเดิม  ( ข้ามไปถาม F27 ) เทศบำล…………………………l หำงำนท ำ…………………….….…….…..l  - พูดไม่ได้/เป็นใบ/้   - คนนอกครัวเรือน…...............…………….....3

   ป…ี………………………………………………..……………………………l อบต. ……………..............………......2 หน้ำที่กำรงำน…………………….….…….…..2       พูดไม่รู้เรื่อง…………………………………………………………..2

2  ป…ี………………………………………………..……………………………2  - ย้ำยต่ำงอ ำเภอ เพื่อกำรศึกษำ……………….………..…...3

3  ป…ี………………………………………………..……………………………3    ให้บันทึก ชือ่อ ำเภอสุดท้ำย ติดตำมบุคคล

4  ป…ี………………………………………………..……………………………4                ก่อนย้ำยมำ    ในครัวเรือน……………...………..…..4       l ข้ำง/อัมพำต……………………………………………………………..3

ไม่ทรำบเวลำ กลับภูมิล ำเนำ………………….…...….5  - มีอำกำรทำงจติ/โวยวำย/

   แต่น้อยกว่ำ 5 ปี...............5 ย้ำยที่อยู่อำศัย…………………………...6       ท ำร้ำยผูอ่ื้น/ไม่พูดจำ……………………………………4

ย้ำยเข้ำครัวเรือน  - ออทิสติก………………………………………5

   สถำบัน…………………………...7  - พัฒนำกำรทำงสมองช้ำ/

อ่ืน ๆ………………….……………………...8        ปัญญำอ่อน……………………………………....................6

 - พิกำรมำกกว่ำ l ลักษณะ
( พนักงานแจงนับเปน็ผูบ้นัทกึรหัส )       จำกรหัส l - 6……………………………………................7

อ ำเภอ จังหวัด ประเทศ

                       84                  85            87    89             92                 93                            94                      95

ตอนที ่2  ลักษณะทำงประชำกร (ต่อ)

ตอนที ่2  ลักษณะทำงประชำกร (ต่อ)

"......(ชื่อ)......

  ดงัตอ่ไปนี้หรือไม"่

"......(ชื่อ)...... "......(ชื่อ)......

มีลักษณะความพกิาร

บันทึกรหัส

บันทึกรหัส บันทึกรหัส

 เทศบาล/อบต."  เพราะสาเหตใุด"

ย้ายมาจาก ย้ายถ่ิน

 - แขน/ขำขำด ตั้งแต่ข้อมือ/

      ข้อเท้ำข้ึนมำอย่ำงน้อย

อยู่ตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป

(ถ้าบันทึกรหัส 6

ข้ามไปถาม F28 )

บันทึกรหัส บันทึกรหัส

F27 F28 F29F24 F25 F26

สถำนท่ีอยู่สุดท้ำยก่อนย้ำยมำอยู่เทศบำล/อบต.น้ี ในเทศบำล/อบต.น้ี 

    กำรอยู่อำศัย 

     ระยะเวลำ 

เหตุผล ถำมเฉพำะ 

ประเทศไทย 

ถำมเฉพำะผู้ท่ีบันทึกรหัส "0 - 5" ใน F24 

 "......(ชื่อ)......อยู่ท่ีไหนก่อนย้ายมาอยู่เทศบาล/อบต.นี้" 

ถำมทุกคน 

ลักษณะกำรย้ำยถิ่น 

 ( ตอบได้เพียง l ค าตอบ ) 

ในกำรย้ำยถิ่น 

ภำยใน 

ผู้ย้ำยถิ่น 

ผู้ให้ข้อมูล 

ท่ีเห็นเด่นชัด 

ควำมพิกำร 

 หรืออยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิด…... 6 

 "......(ชื่อ)..... 

อยู่ในเทศบาล/อบต.นี้ 

 ติดต่อกันมากี่ปีแล้ว" 



   ให้บนัทกึรหัสลงใน

   Hl. "ประเภทที่อยู่อำศัยของครัวเรือนนี้" H5. "ครัวเรือนนี้มีห้องนอนและห้องอ่ืน ๆ ที่ใช้นอนก่ีห้อง" (บนัทกึ "จ านวน" ชิดขวา)

        ( ถ้ามีหลายประเภท ให้บันทึกตามที่หัวหน้าครัวเรือนอยู่ ) ( ถ้า ไม่ม ีบันทึก "0" ชิดขวา )

            บำ้นเด่ียว……..………………………………………………………………....l

            ทำวน์เฮ้ำส์/บำ้นแฝด/ทำวน์โฮม…………………………………………………………………………..2

            คอนโดมิเนียม/แมนช่ัน……………………………………………………………3

            แฟลต/อพำร์ทเม้นท/์หอพกั……………………………………………………………4

            ตกึแถว/หอ้งแถว/เรือนแถว…………………………………………….5

            หอ้งภำยในบำ้น……..……………………………………………....……………6     ไฟฟำ้

            หอ้งภำยในส ำนักงำน……..……………………………………………....……………7            - กำรไฟฟำ้……..……………………………………………....……………l

            เรือ/แพ/รถ……..……………………………………………....……………8            - พลังงำนแสงอำทติย์ (โซลาเซลล์)…………..…………… 2

            อ่ืน ๆ (ระบ)ุ……………………………………………………………..0            - ปัน่เอง...................……………..……………........… 3

   H2. "ลักษณะของที่อยู่อำศัย" ( ถามเฉพาะ Hl บันทึกรหัส l-5 )
    อ่ืน ๆ (ระบ)ุ……………..………………………..........……..........…

4

            ตกึ………………………………………..………………………………………………………………....l

            ไม้…………………………………………………………………………..2      ก๊ำซ……..…………………………………………………………… l

            ครึ่งตกึครึ่งไม้……………………………………………………………3      ถ่ำน/ฟนื/เศษไม้……..……………………………………………………………2

            ใช้วัสดุไม่ถำวรในทอ้งถิ่น เช่น ไม้ไผ่ ใบจำก…………………………………………….4      ไฟฟำ้……..………………………………………………………… 3

            ใช้วัสดุใช้แล้ว/วัสดุเหลือใช้  เช่น หบี ลัง……..……………………………………………....……………5      น้ ำมันก๊ำด/อ่ืน ๆ (ระบ)ุ……..………………………………… 4

            อ่ืน ๆ (ระบ)ุ……………………………………………………………..6      ไม่มีกำรหงุตม้…………………………………………………….... 5

   H3. "ลักษณะกำรครอบครอง ที่อยู่อาศัย ของคนในครัวเรือน" ( ไม่รวมที่ดิน )

            เปน็เจ้ำของ     ส้วมแบบน่ังหอ้ยเทำ้………………...……………………………………………...……………………………l

                - มี ภำระกำรผ่อนช ำระ………………………………………………………………....………..l     ส้วมแบบน่ังยอง……………...……………………………………………...……………………………2

                - ไม่มี ภำระกำรผ่อนช ำระ………………………………………………………………....………..2     ส้วมแบบน่ังหอ้ยเทำ้ และส้วมแบบน่ังยอง…...……………………………………………...……………………………3

            เช่ำซือ้……………………………………………………………………………………………………….……....……..3     ส้วมหลุม/ส้วมถัง/ส้วมถ่ำยลงแม่น้ ำ ล ำคลอง…………………………………………………………4

            เช่ำ………………………………………………………….……………………………………………....….4     ไม่มีส้วม…………………………………...……………………………...………………………5

            อยู่โดยไม่เสียค่ำเช่ำเพรำะ H9. "ครัวเรือนนี้ส่วนใหญ่ใช้ น้ ำดื่ม และน้ ำใช้ จำกแหล่งใด"

                - เปน็ส่วนหน่ึงของค่ำจ้ำง……………………………5 ( บันทึกรหัสประเภท น้ าดื่ม  ใน H9A  และ

                - ใหอ้ยู่เปล่ำ…………………………………………………………………….……6          รหัสประเภท น้ าใช ้ ใน H9B )

            อ่ืน ๆ (ระบ)ุ……………………………………………………………....………7     น้ ำประปำ………………..…………………………………………………………………l

   H4. "ลักษณะกำรครอบครอง ที่ดิน ที่เป็นที่ตั้งของที่อยู่อำศัย"     น้ ำประปำผ่ำนกำรบ ำบดั (ตม้/กรอง)………………..…………………………………………………………………2

          ( ถามเฉพาะ H3  บันทึกรหัส l - 3 )     น้ ำบำดำล…………………………………………………………..………………3

            เปน็เจ้ำของ………………………………………………………………....………..l     น้ ำบอ่………………………………………………..……………..………………4

            เช่ำซือ้ทีดิ่น………………………………………………………………....……..2     น้ ำจำกแม่น้ ำ/ล ำธำร/คลอง/น้ ำตก/ภูเขำ……..…………………………….5

            เช่ำ……………………………………………………………………...…………………3     น้ ำฝน…………………..………………………………………………….…………6

            ไม่เสียค่ำเช่ำทีดิ่น…………………………………………………………....….4     น้ ำด่ืมบรรจุขวด/ตูน้้ ำด่ืมหยอดเหรียญ………………………………………………………….7

            อ่ืน ๆ (ระบ)ุ………………………………………………………………………………………………….……....….5     อ่ืน ๆ (ระบ)ุ……………………………………………………………………………....…………..8

    ตอนที ่3  ลักษณะกำรอยู่อำศัยของ ครัวเรือนส่วนบุคคล

    ตอนที ่3  ลักษณะกำรอยู่อำศัยของ ครัวเรือนส่วนบุคคล

90 

91 

95 
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ห้องอื่น ๆ ท่ีใช้นอน

Hl 
ห้องนอน........................................................................................ 

H2 

H3 

H4 

H5A 

H5B 

H6 

H8 

7 

H6. "ครัวเรือนนี้ส่วนใหญ่ใช้แสงสว่ำงชนิดใด" 

H7. "ครัวเรือนนี้ส่วนใหญ่ใช้เช้ือเพลิงชนิดใดประกอบอำหำร" 

H7 
        

H8. "ครัวเรือนนี้ส่วนใหญ่ใช้ส้วมประเภทใด" 

น้ ำด่ืม 

น้ ำใช้ 

H9A 

H9B 

( ข้ามไปข้อ H3 ) 

( ข้ามไปข้อ H5 ) 
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91 

        

91 

        

96 

98 

97 

l05 

l06 

l08 

l02 

l07 

l00 

99 

l04 



 ให้บนัทกึรหัสลงใน

 Hl0. "ณ วันที่ l ก.ค. 2553 ครัวเรือนเป็นเจ้ำของเครือ่งใช้เหล่ำนี้หรือไม"่

             โทรทศัน์……………………………………………………………..       เครื่องซกัผ้ำ……………………………………………………………..

             เครื่องเล่น VCD/DVD…………………………………………………       เครื่องปรับอำกำศ……………………………………………………………..

             โทรศัพทมื์อถือ……………………………………………………………..       รถยนตส่์วนบคุคล/รถปกิอัพ/รถตู…้……………………………………

             คอมพวิเตอร์……………………………………………………………..       รถจักรยำนยนต…์…………………………………………………………..

             ตูเ้ย็น/ตูแ้ช่……………………………………………………….       รถแทรกเตอร์ 4 ล้อ…………………………………………………

             ไมโครเวฟ/เตำอบ………………………………………………………       รถไถ 2 ล้อ (รถไถเดินตาม)…………………………………………………

 Hll. "ณ วันที่ l ก.ค. 2553 ในครัวเรือนมีอุปกรณ์/กำรใช้เทคโนโลยี เหล่ำนี้หรือไม"่

    ตอนที ่3  ลักษณะกำรอยู่อำศัยของ ครัวเรือนส่วนบุคคล (ต่อ)

    ตอนที ่3  ลักษณะกำรอยู่อำศัยของ ครัวเรือนส่วนบุคคล

      เคเบ้ิลทีวี………………………………………………… 

      จำนดำวเทียม.........………………...……...………… 

 อินเตอรเ์น็ต…………………...…….……...............… 
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Hl0A 

ถ้ำ  "เป็นเจ้ำของ"     บันทึกรหัส  " l "     

    "ไม่เป็นเจ้ำของ"  บันทึกรหัส  " 0 

Hl0B 

Hl0C 

Hl0D 

Hl0E 

Hl0F 
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HllA 

HllB 

HllC 

ถ้ำ  "ม"ี     บันทึกรหัส  " l "     

    "ไม่มี"  บันทึกรหัส  " 0 "     

l l5 - l20 

 l 22 

l09 - l l4 

 l 23 

 l 2l 


