
 

เกิดที่จังหวัด อยูที่เทศบาล/อบต.นี้ กอนยายมาอยูเทศบาล/อบต.นี้ ถาเคยยาย ถาเคยยาย มีลักษณะความพิการหรือไม

หรือประเทศอะไร มานานเทาไหรแลว ยายมาจาก อําเภอ/จังหวัด ยายมาจาก เพราะอะไร

หรือประเทศไหน เทศบาล หรือ อบต.

เชน

- ถาไมเคยยาย  หางานทํา  ตาบอดทั้ง 2 ขาง

  ใหเขียนวา   "ไมเคยยาย"  หนาที่การงาน  พูดไมได/เปนใบ/พูดไมรูเรื่อง

(ไมตองตอบ ขอ (22) และ (23)  เพื่อการศึกษา  แขน/ขาขาด ตั้งแตขอมือ/ขอเทาขึ้นมา

ใหขามไปตอบ ขอ (24))  ติดตามบุคคลในครอบครัว      อยางนอย l ขาง/อัมพาต

 กลับภูมิลําเนา  มีอาการทางจิต/โวยวาย/ทํารายผูอื่น/

 ยายที่อยูอาศัย      ไมพูดจา

 ยายเขาครัวเรือนสถาบัน  ออทิสติก

 อื่น ๆ   ฯลฯ  พัฒนาการทางสมองชา/ปญญาออน

จังหวัด/ประเทศ  ดานลางของแบบ)

(19) (20) (21) (22) (23) (24)
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(แลวไปตอบลักษณะที่อยูอาศัย

12. รถไถ 2 ลอ (รถไถเดินตาม)6. ไมโครเวฟ/เตาอบ

   1. โทรทัศน   7. เครื่องซักผา

 5. ตูเย็น/ตูแช 11. รถแทรกเตอร 4 ลอ

   10. รถจักรยานยนต

  9. รถยนตสวนบุคคล/รถปกอัพ/รถตู 3. โทรศัพทมือถือ

 8. เครื่องปรับอากาศ

4. คอมพิวเตอร

2. เครื่องเลน VCD/DVD

(9) "ครัวเรือนนี้สวนใหญใชน้ําดื่ม และน้ําใชจากแหลงใด" (10) "ณ วันที่ 1 ก.ค. 2553 ครัวเรือนเปนเจาของเครื่องใชเหลานี้หรือไม"

1. น้ําประปา

2. น้ําประปาผานการบําบัด (ตม/กรอง)

3. น้ําบาดาล

4. น้ําบอ

5. น้ําจากแมน้ํา/ลําธาร/คลอง/น้ําตก/ภูเขา

6. น้ําฝน

7. น้ําดื่มบรรจุขวด/ตูน้ําดื่มหยอดเหรียญ

8. อื่น ๆ (ระบุ)…………………………....…………

(11) "ณ วันที่ 1 ก.ค. 2553 ในครัวเรือนนี้มีอุปกรณ/

การใชเทคโนโลยี เหลานี้หรือไม"

   1. เคเบิ้ลทีวี

 3. อินเตอรเน็ต

2. จานดาวเทียม

น้ําดื่ม น้ําใช (กา  หนาอุปกรณฯ ทุกชนิดที่มี)

(กา  หนาเครื่องใชทุกชนิดที่เปนเจาของ)(กา  ทั้งน้ําดื่ม และน้ําใช)

 - ถาพิการมากกวา 1 ลักษณะ

 ใหเขียน   ลักษณะที่พิการใหครบ

 - ถามี

 ใหเขียน   "ลักษณะความพิการ"

เชน

 - ถาไมมี    ใหเขียนวา   "ไมมี"

พนักงานบรรณาธิกรและลงรหัส

แจงนับวันที่............เดือน...............................พ.ศ. 2553 บรรณาธิกรและลงรหัสวันที่..........เดือน.........................พ.ศ. 2553

 ชื่อตัว - ชื่อสกุล...................................................  ชื่อตัว - ชื่อสกุล...................................................

ภาษาอื่น ๆ

รวมจํานวนสมาชิก

ภาษาที่ใชพูด

สําหรับเจาหนาที่กรอก

ที่ตั้งครัวเรือน

ก. บานเลขที่ ถนน ตรอก ซอย ลําน้ํา หรือละแวกบาน (ชื่อสถานที่ถามี).................

    ...............................................................................โทรศัพท.............................

    ภาค..................................................................................................................

    จังหวัด..............................................................................................................

    อําเภอ/เขต.......................................................................................................

    ตําบล/แขวง......................................................................................................

ข. เขตการปกครอง   ในเขตเทศบาล..........l     นอกเขตเทศบาล.............2

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

ชื่อเทศบาล....................... ชื่อ อบต. .....................................

ง. หมูที่..................... ชื่อหมูบาน............................................................................

ฉ. เลขลําดับที่ของครัวเรือน   (จากแบบ สปค.l  Cl7-Cl8)

จ. ประเภทของครัวเรือน       (จากแบบ สปค.l  Cl7-Cl8)

ครัวเรือนสวนบุคคล...............l       ครัวเรือนกลุมบุคคล........... 2

ช. ภาษาที่ใชพูดประจําระหวางสมาชิกในครัวเรือน

ใชเฉพาะภาษาไทย.......l    ใชภาษาไทยปนภาษาอื่น........2  ใชเฉพาะภาษาอื่น.........3

ภาษาอื่น ๆ ที่ใช (ระบุ)..................................

ซ. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน  (บันทึกหลังการแจงนับเสร็จแลว)....................คน

 พนักงานแจงนับ

เรียน  ทานเจาของบาน

คําชี้แจง

รวมผูที่ปกติอยูประจํา ผูที่มาอยูชั่วคราวเกิน 3 เดือน และผูที่ไปอยูที่อื่นชั่วคราว  (โดยไมมีที่อยูประจําที่อื่น)

●  กรุณากรอกขอมูลของทุกคนที่อาศัยอยูจริงในบานทาน  (จะมีชื่ออยูในทะเบียนหรือไมมีก็ได) 

●  ขอมูลที่ไดจากทาน ถือเปนความลับทางราชการ สํานักงานสถิติแหงชาติ จะนําไปรวบรวมเปนสถิติ

เพื่อใชประโยชนในการวางแผนพัฒนาประเทศไมเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีแตอยางใด

1) ถากรอกขอมูลในแบบนี้   โปรดคืนแบบที่กรอกขอมูลเสร็จเรียบรอยแลวใสซองที่แนบมา

 โดยนัดใหเจาหนาที่มารับ หรือ สงทางไปรษณียโดยไมตองติดแสตมป  (ภายในเดือน กรกฎาคม 2553)

●  สํานักงานสถิติแหงชาติขอขอบคุณเปนอยางสูงในความรวมมือกรอกแบบสอบถาม

2) ถาตองการใหขอมูลทางอินเตอรเน็ต   โปรดเขาไป   ที่ Web site www.nso.go.th

3) ถาตองการใหขอมูลทางโทรศัพท       โปรดโทรศัพท ที่ Hot line  1111

  แบบที่…………ในจํานวน……………………แบบของครัวเรือนนี้

สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553

ลับ

(แบบแจงนับพิเศษ)
สปค.2/1

(สําหรับกรอกขอมูลเอง  หรือใหขอมูลทางอินเตอรเน็ต หรือทางโทรศัพท)

เลือกวิธีการใหขอมูล

โดยใชเลขรหัสอางอิง  20  หลัก

(ภายในกรอบสีน้ําตาลเพื่อเขาระบบ)
หรือ

หรือ

ประเภทของครัวเรือน

ลําดับที่ของครัวเรือน

เทศบาล/อบต.

เขตแจงนับ

หมูที่

เขตการปกครอง

จังหวดั

อําเภอ/เขต

ภาค

ตําบล/แขวง

ในการใหขอมูล ทางอินเตอรเน็ต ที่ Web site www.nso.go.th

หรือ ทางโทรศัพท      ที่ Hot line 1111

เลขรหัสอางอิง 20 หลัก สําหรับใชเปน User name
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