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แบบ สกป.2 

 

1. ภาค...........................................................      1 - 3

2. อําเภอ/เขต.................................................      4 - 7

3. บานเลขท่ี............ ถนน....................................

4. เขตการปกครอง

1 นอกเขตเทศบาล....................................2

     9 - 11

6. หมูท่ี.........................................................      12 - 13

     14 - 16

     17 - 19

9. ประเภทครัวเรือน     ครัวเรือนสวนบุคคล......................................................1      20

ครัวเรือนกลุมบุคคล (ประเภทคนงาน)............................................2

10. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน   รอบท่ี 1 ...................................................คน          21 - 23

11. วัน เดือน ป ท่ีสัมภาษณ

    การสํารวจการเปล่ียนแปลงของประชากร พ.ศ. 2558 - 2559

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

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

ตรอก/ซอย...................................................

ในเขตเทศบาล................... 

ชื่อ อบต. ...........................................................

5. เขตแจงนับท่ี.................................................................................................... .....

ชื่อหมูบาน....................................................................

7. ลําดับท่ีเขตแจงนับตัวอยาง...................................................................................................

8. ลําดับท่ีครัวเรือน.................................................................................................... ...........

รอบท่ี

วัน  เดือน  ป ท่ีสัมภาษณ 

3 2559

รหัสชื่อ

  วันท่ี เดือน ป
พนักงานแจงนับ พนักงานแจงนับ

4 2559

5 2559

ชื่อเทศบาล.................................

   ผลการแจงนับ

1 2558

2 2558

สกป.2

REG   CWT           

AMP TMB     

AREA

VIL

PSU_NO

HH_NO

HH_TYPE

EA

8

MEMBERS

HOUSE_NO

สัมภาษณได........... ... ... ... ....11         
รื้อถอน ไฟไหม/                 
   นํ้าทวม/พายุ........ ... ......12      
เปนบานวาง..... ... ... ......... ....13       
สัมภาษณได แตเปน            
  ครัวเรือนใหมอยูแทน.....14 
สัมภาษณไดบางสวน......... .15

24 - 34

35 - 49

ไปสามครั้งไมพบ
   ผูตอบสัมภาษณ......... ..21
ไมใหความรวมมือ..... ........22
หาบานไมพบ............... .... .23
ไมพบผูตอบสัมภาษณ
  ตลอดคาบสํารวจ.........24  

ลับ

สกป.2
(แบบแจงนับ) H_CODE_NO
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บันทึก    ใหคัดลอก

ยศ คํานําหนาช่ือ รหัสประจําตัวประชาชน 13 หลัก 

ชื่อตัวและชื่อสกุล ตรงตามบัตรประชาชนหรือทะเบียนบาน

(เรียงตามลําดับ) ดังนี้

  หัวหนาครัวเรือน  หัวหนาครัวเรือน................................................................1    หากระหวางรอบการสํารวจที่ 2 - 5 มีการบันทึก

  ภรรยาหรือสามี  ภรรยาหรือสามี.................................................................2 รหัสประจําตัวประชาชนเพ่ิม

  บุตรที่ยังไมไดสมรส  บุตร (รวมบุตรเล้ียงและบุตรบุญธรรม) ใหเขียนคําวา "เพิ่มรอบที.่.............."

(เรียงตามลําดับอายุมากไปนอย)    - ยังไมไดสมรส................................................................3 บนที่วางเหนือกลองดานบนดวย

  บุตรที่สมรสแลวและคูสมรส    - สมรสแลว.....................................................................4

  บุตรของบุตร  บุตรเขย บุตรสะใภ...............................................................5

  พอ แม พอตา แมยาย ปู ยา  บุตรของบุตร.......................................................................6

       ตา ยาย ญาติอ่ืนๆ  พอ แม พอแมของคูสมรส.....................................................................7

  ผูอาศัย/คนรับใช/คนงาน  ญาติอ่ืน .ๆ.............................................................................8

 ผูอาศัยและคนรับใช..................................................9

 สมาชิกครัวเรือนกลุมบุคคล.................................................0

รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3 รอบ 4

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F8

ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไป

ถามทุกคน

   ลําดับท่ี

".....ชื่อ.....

เปนอะไรกับหัวหนาครัวเรือน"

บันทึกรหัส

รอบ 5

F7

ความเกี่ยวพันกับหัวหนาครัวเรือนช่ือตัวและช่ือสกุล บันทึกรหัสประจําตัวประชาชน 13 หลัก 

REC_NO1
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"….(ชื่อ).... "….(ชื่อ)....

อายุเทาใด" มีสัญชาติอะไร"

(บันทึกอายุเต็มป บันทึกรหัส  - ถามีสัญชาติ

 มีอยูที่บานนี.้......................................................1 ถาตํ่ากวา 1 ป  ชาย.......................1  พุทธ.......…………..............1    บันทึกรหัสสัญชาติ

 ไมมีบานนี้ แตมีที่บานอ่ืน บันทึก "0" ชิดขวา)  หญิง......................2  อิสลาม……….......………………………2    ตามรายการ

   - จังหวัดนี้................................2  คริสต….......………………3

   - จังหวัดอ่ืน..............................3  ฮินด…ู…………….…………4  - ถาไมมีสัญชาติ

 ไมมีในประเทศไทย  ขงจ้ือ………………………5    บันทึกรหัสไมมีสัญชาติ

     แตมีในประเทศอ่ืน.................4  ซิกข…………………6    (รหัส 998)

 ไมมีที่ใดเลย.................................5  อื่นๆ (ระบุ).......…………7

 ไมมีศาสนา..….......8

วัน เดือน ป

F10 F11 F12 F13 F16F14

ศาสนาการมีช่ือในทะเบียนบาน

นับถือศาสนาใด"

F15F9

รหัสเดือนและปเกิด

กรณีเด็กเกิดใหมระหวางรอบการสํารวจ

บันทึก

ใหบันทึก "วันที"่ ดวย

"….(ชื่อ)...."…..(ชื่อ).....

มีชื่อในทะเบียนบานนี้

หรือไม"

บันทึกรหัส  บันทึกรหัส

ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไป (ตอ)

ถามทุกคน

สัญชาติอายุ เพศวัน เดือน ป
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ถามเฉพาะผูท่ีมีอายุ

ตั้งแต 6 ปขึ้นไป

"….(ชื่อ).... 

 อยูประจํา…………………...………..………….………1 จบการศึกษา

 จากไปช่ัวคราว/ไมมีที่อยูประจําที่อ่ืน………………………2 สูงสุดชั้นใด" 

 มาอยูช่ัวคราว…………………………..………………………3

 อยูชั่วคราวแลวกลับไป………………………………………4 บันทึก ชั้น ป ภาษาอ่ืน

 ยายออก....................................................................5              ใหบันทึก  "77"  และประกาศนียบัตร

 ตาย..............................................................................6 หรือ ปริญญาท่ีสําเร็จ  - ได ใหระบุภาษา

 - ถาบิดา-มารดา ตาย สาบสูญ มาโดยละเอียด อานออกและ    ? ถาไดมากกวา 1 ภาษา

             ใหบันทึก  "88"  - เขียนได..................... 1        ใหระบุ ภาษาท่ีอานออก

 - ถา "ไมเคยเรียน"  - เขียนไมได................. 2        และเขียนไดมากที่สุด

 - ถาไมทราบวาใครเปน บิดา-มารดา     ใหบันทึก "ไมเคย" อานไมออกและ

             ใหบันทึก  "99"   เขียนไมได.........3   - ไมได

     ใหบันทึก รหัส "0" ชิดขวา

รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3 รอบ 4 บิดา มารดา

F17 F18 F19 F20 F22 F23 F24 F26

บันทึกรหัส

F25

ลักษณะการอยูอาศัย ลําดับท่ีของบิดาและมารดา

รอบ 5

F21

รอบการสํารวจท่ี 2 - 5 "บันทึกรหัส 1 - 6"

รอบการสํารวจท่ี 1 "บันทึกเฉพาะรหัส 1 - 3"

 - ถาบิดา-มารดาไมไดอยูในครัวเรือน

การศึกษา

อานออกและเขียนหนังสือภาษาไทย

และภาษาอ่ืนๆ ไดหรือไม"

ภาษาไทย

และผูท่ีมีอายุ 0-24 ป

"ลําดับท่ีของบิดาและมารดา"

โดยคัดลอกมาจาก F1

ใหบันทึก

ถามทุกคน

ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไป (ตอ)

  บันทึกรหัส

ถามเฉพาะครัวเรือนสวนบุคคล
ถามเฉพาะผูท่ีมีอายุตั้งแต 10 ปขึ้นไป

การอานออกและเขียนได

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

 โสด…….………...………..………………………...……… 1 เกิดรอด เกิดรอด เกิดรอด   - ถาไมคุม                - ถาคุม

 สมรส ทั้งส้ิน ที่ยังมีชีวิตอยู ที่ตายไปแลว     ใหบันทึกเหตุผลที่สําคัญที่สุด      ใหบันทึกวิธีที่ใชสวนใหญ

    - จดทะเบียน……..…………………………………………2

    - ไมจดทะเบียน………..……………………………………………………3  - ถามี  - ถามี  - ถามี

 หมาย....…..…………………................................................................4    ใหบันทึก    ใหบันทึก    ใหบันทึก

 หยา....…..…………………..........................................................................5 "จํานวน" "จํานวน" "จํานวน"

 แยกกันอยู..............................................................................6

 เคยสมรส แตไมทราบสถานภาพ..............................................................................7  - ถาไมมี  - ถาไมมี  - ถาไมมี

   ใหบันทึก    ใหบันทึก    ใหบันทึก

"0" ชิดขวา "0" ชิดขวา "0" ชิดขวา

รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3 รอบ 4

F27 F28 F29 F30 F32 F33 F34

สถานภาพสมรส

  บันทึกรหัส

รอบ 5

 การคุมกําเนิด

F31

บุตรเกิดรอด

(ไมรวมบุตรเล้ียงและบุตรบุญธรรม) (ถามเฉพาะผูท่ีมีอายุไมเกิน 50 ป)

"ขณะนี้ทานหรือคูของทานคุมกําเนิดหรือไม"

F35

บันทึกรหัส 

ตอนที่  1 ลักษณะทั่วไป (ตอ)

ถามเฉพาะผูท่ีมีอายุตั้งแต 13 ปขึ้นไป

ถามเฉพาะเพศหญิง

 คุมโดยวิธี

   - ยาเม็ดคุมกําเนิด........... 12

   - ยาเม็ดคุมฉุกเฉิน............13

   - ยาฉีดคุมกําเนิด..............14

   - ยาฝงคุมกําเนิด...............15

- ถุงยางอนามัยชาย......... 16

   - ถุงยางอนามัยหญิง........ 17

   -  หวงอนามัย.................. 18

- ทําหมันหญิง.................. 19

   - ทําหมันชาย................... 20

   - นับระยะปลอดภัย......... 21

   - หล่ังนอกชองคลอด....... 22

   - อ่ืนๆ (ระบุ)................... 23

- ไมทราบวิธีคุมกําเนิด.... 24

ไมคุม
 - ตองการมีบุตร............. 1
 - ไมมีเพศสัมพันธ.......... 2
 - สามีไมใหคุม............... 3
 - กลัวอันตรายตอ
      สุขภาพ................... 4

 - ยา/อุปกรณ/บริการคุม
      กําเนิดราคาแพง.......5
 - กําลังต้ังครรภ.............. 6
- เพ่ิงคลอดบุตร/
      หลังแทง................. 7
 - คิดวาอายุมากแลว/
      ไมมีประจําเดือน......8
 - เขาถึงสถานบริการยาก/
      ลําบาก................... 9
- สถานบริการไมมีวิธีคุม
      กําเนิดท่ีตองการ.....10
 - อ่ืนๆ (ระบุ).................11
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อาชีพหลัก อุตสาหกรรม

- ถาไมตั้งครรภ "ในระหวาง 12 เดือน "กิจกรรมหลักที.่..(ชื่อ)...

ใหบันทึก  "0"  ชิดขวา  ไมฝาก.....................................................1 กอนวันสัมภาษณ ทําอยูเปนกิจกรรม

 ฝาก ...(ชื่อ)...ทํางานอะไร" หรือผลิตอะไร"

- ถาตั้งครรภ ใหบันทึก     ? สถานพยาบาลของรัฐ

"จํานวนเดือนที่ต้ังครรภ"        - โรงพยาบาลของรัฐ..............................2  - ถาทํางาน  บันทึก ประเภทของกิจการ

       - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ/    ใหบันทึก หรือลักษณะของงาน  นายจาง.............................................1

- ถาคลอดระหวางรอบการสํารวจ                ศูนยอนามัยแมและเด็ก....................3    "หนาที่ที่รับผิดชอบ ใหชัดเจน  ผูประกอบธุรกิจของตนเอง

ใหบันทึก  "77"        - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล/             และ      โดยไมมีลูกจาง...........................2

              สถานีอนามัย/ศูนยบริการ    ตําแหนง (ถามี)..."  ผูชวยธุรกิจในครัวเรือน

- ถาแทงระหวางรอบการสํารวจ               สาธารณสุข (กทม.)......................4 (ถาทํางานหลายอยาง      โดยไมไดรับคาจาง.....................3

ใหบันทึก  "88"     ? สถานพยาบาลของเอกชน ใหบันทึกงานที่  ลูกจางรัฐบาล.................................4

        - โรงพยาบาลของเอกชน........................5 ใชเวลาทํามากที่สุด)  ลูกจางรัฐวิสาหกิจ.........................5

- ถาไมทราบ         - คลินิกเอกชน.....................................6  ลูกจางเอกชน.................................6

ใหบันทึก  "99"  - ถาไมทํางาน  สมาชิกของการ

ใหบันทึก "ไมทํา"      รวมกลุมผูผลิต..................................7

(ขามไปถาม F65)

รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3 รอบ 4 รอบ 5 รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3 รอบ 4

F36 F37 F38 F39 F40 F41 F42 F43 F44 F46 F47

 การฝากครรภ

"ในระหวาง 12 เดือน

กอนวันสัมภาษณ...(ชื่อ)...

ทํางานในฐานะอะไร?"

บันทึกรหัส

(ถามเฉพาะหญิงตั้งครรภ)

ตอนที่  1 ลักษณะทั่วไป (ตอ)

ถามเฉพาะเพศหญิงท่ีมีอายุตั้งแต 13 ปขึ้นไป

สถานภาพการทํางาน

ถามเฉพาะผูท่ีมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป

การทํางานระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ

F48

  บันทึกรหัส

รอบ 5

F45

 การตั้งครรภ
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 มีการเกิดและยังอยูในครัวเรือน.................................1  สถานพยาบาลของรัฐ

 มีการเกิดแตตายแลว............................................2     - โรงพยาบาลของรัฐ...........................................................1      - ไดรับสูติบัตรแลว…….……….…………….………..….………1

 มีการเกิดแตยายออก     - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ/      - ยังไมไดรับสูติบัตร….……….…………….………..…….………2

     หรือมาอยูช่ัวคราวและกลับไปแลว.........................................................3             ศูนยอนามัยแมและเด็ก................................................2  ยังไมไดแจง...….……….…………….……….................................................3

    - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล/สถานีอนามัย/

                ศูนยบริการสาธารณสุข (กทม.)............................................3

 สถานพยาบาลของเอกชน

    - โรงพยาบาลของเอกชน...................................................4

    - คลินิกเอกชน..................................................................5

 บาน.................................................................................6

 ระหวางทาง เชน บนรถ/เรือ...............................................7

 อ่ืน  ๆ(ระบุ).....................................................................................8

รอบ 2 รอบ 3 รอบ 4

F51 F52 F53

ตอนที่ 2 การเกิด (ถามรอบการสํารวจที่ 2 - 5)

     ถามเฉพาะกรณีเด็กเกิดใหมในครัวเรือนน้ี
สถานท่ีเกิดการอยูอาศัยของเด็กเกิดใหม

        บันทึกรหัส

      การแจงเกิด

รอบ 5

F49 F54

              บันทึกรหัส

F50

                  บันทึกรหัส

 แจงแลว
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สาเหตุการตาย

ใหบันทึก

 โรงพยาบาลของรัฐ...........................................................1 "สาเหตุการตาย"  แจงแลว  ตอบเอง.................................................................................................... .............................1

 โรงพยาบาลของเอกชน...........................................................2 ใหชัดเจน    - ไดรับใบมรณบัตรแลว………..............1  ผูอื่นตอบแทน................2

 บาน.................................................................................3    - ยังไมไดรับใบมรณบัตร………..................2

 ระหวางทาง เชน  ยังไมไดแจง..................................................3

     เชน บนรถ/เรือ...............................................4 โรคหัวใจ

 ตายในน้ํา.....................................................................................5 โรคมะเร็ง

 อ่ืนๆ (ระบุ).....................................................................................6 วัณโรค

อุบัติเหตุ

ฆาตัวตาย

ฆาตกรรม

ฯลฯ

วัน เดือน ป รอบ 2 รอบ 3 รอบ 4

F55 F56 F57 F59 F60 F61 F62 F63F58

วัน เดือน ป ท่ีตาย

ใหตรงกับบรรทัด

ของผูตาย โดยดูช่ือผูตาย

ใหตรงกัน

F65

รอบ 5

ตอนที่ 3 การตาย (ถามรอบการสํารวจที่  2 - 5)

บันทึกรหัส

วัน เดือน ป ท่ีตาย สถานท่ีตาย การการ    การแจงตาย

บันทึกรหัส

F64A

ยายเขา ยายออก

ใหบันทึก

รหัส "1"

   บันทึกรหัส

F64B

บันทึกรหัสถามี

ผูยายเขา

ใหบันทึก

รหัส "1"

ถามี

ผูยายออก

ถามรอบการสํารวจ
ที่ 2 - 5

ผูตอบ
สัมภาษณ
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   ใหบันทึกรหัสลงใน

   H1. "ประเภทที่อยูอาศัยของครัวเรือนนี"้                         H5. "ครัวเรือนนี้มีหองนอนและหองอ่ืนๆ ที่ใชนอนก่ีหอง" (บันทึก "จํานวน" ชิดขวา)

        (ถามีหลายประเภท ใหบันทึกตามที่หัวหนาครัวเรือนอยู) (ถา ไมมี บันทึก "0" ชิดขวา)

            บานเด่ียว……..………………………………………………………………1

            ทาวนเฮาส/บานแฝด/ทาวนโฮม…………………………………………………………………………2

            คอนโดมิเนียม/แมนชั่น……………………………………………………………3

            แฟลต/อพารทเมนท/หอพัก……………………………………………………………4

            ตึกแถว/หองแถว/เรือนแถว……………………………………………5

            หองภายในบาน……..……………………………………………6     ไฟฟา

            หองภายในสํานักงาน……..……………………………………………7            - การไฟฟา……..……………………………………………1

            เรือ/แพ/รถ……..……………………………………………8            - พลังงานแสงอาทิตย (โซลาเซลล)……..……………2

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

   H2. "ลักษณะของท่ีอยูอาศัย" (ถามเฉพาะ H1 บันทึกรหัส 1-5)
    อ่ืน  ๆ(ระบ)ุ……………..………………………..........……..........4

            ตึก………………………………………..………………………………………………………………1

            ไม…………………………………………………………………………2      กาซ……..……………………………………………………………1

            คร่ึงตึกคร่ึงไม……………………………………………………………3      ถาน/ฟน/เศษไม……..……………………………………………………………2

            ใชวัสดุไมถาวรในทองถ่ิน เชน ไมไผ ใบจาก……………………………………………4      ไฟฟา……..…………………………………………………………3

            ใชวัสดุใชแลว/วัสดุเหลือใช  เชน กลอง ลัง…….. 5      น้ํามันกาด/อ่ืน  ๆ(ระบุ)……..…………………………………4

            อ่ืน ๆ  (ระบ)ุ……………………………………………………………6      ไมมีการหุงตม…………………………………………………… 5

   H3. "ลักษณะการครอบครอง ที่อยูอาศัย ของคนในครัวเรือน" (ไมรวมท่ีดิน) H8. "ครัวเรือนนี้สวนใหญใชสวมประเภทใด"

            เปนเจาของ     สวมแบบนั่งหอยเทา………………...……………………………………………1

                - มี ภาระการผอนชําระ………………………………………………………………1     สวมแบบนั่งยอง……………...……………………………………………2

                - ไมมี ภาระการผอนชําระ………………………………………………………………2     สวมแบบนั่งหอยเทา และสวมแบบนั่งยอง…...……………………………………………3

            เชาซ้ือ………………………………………………………………………………………………………3     สวมหลุม/สวมถัง………….…………………………………………………………4

            เชา………………………………………………………… 4     สวมถายลงแมน้ํา ลําคลอง…………………………………………………………5

            อยูโดยไมเสียคาเชาเพราะ     ไมมีสวม…………………………………...……………………………6

                - เปนสวนหนึ่งของคาจาง……………………………5 H9. "ครัวเรือนนี้สวนใหญใช น้ําดื่ม และน้ําใช จากแหลงใด"

                - ใหอยูเปลา……………………………………………………………………6 (บันทึกรหัสประเภท น้ําดื่ม  ใน H9A  และ รหัสประเภท น้ําใช  ใน H9B)

            อ่ืน ๆ  (ระบ)ุ……………………………………………………………7     น้ําประปา………………..…………………………………………………………………1

   H4. "ลักษณะการครอบครอง ที่ดิน ที่เปนที่ตั้งของที่อยูอาศัย"     น้ําประปาผานการบําบัด (ตม/กรอง)………………..…………………………………………………………………2

          (ถามเฉพาะ H3  บันทึกรหัส 1 - 3)     น้ําบาดาล………………………………………………..………………3

            เปนเจาของ………………………………………………………………1     น้ําบอ………………………………………………..…………….. 4

            เชาซ้ือที่ดิน………………………………………………………………2     น้ําจากแมน้ํา/ลําธาร/คลอง/น้ําตก/ภูเขา……..……………………………5

            เชา……………………………………………………………………3     น้ําฝน…………………..…………………………………………………6

            ไมเสียคาเชาที่ดิน…………………………………………………………4     น้ําด่ืมบรรจุขวด/ตูน้ําด่ืมหยอดเหรียญ…………………………………………………………7

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

ตอนที่ 4 ลักษณะของที่อยูอาศัย (ถามเฉพาะครัวเรือนสวนบุคคล ในรอบที่ 1)

หองอ่ืน ๆ ท่ีใชนอน....…………….……………….………………

H1 หองนอน…………….…………………………………………………

H2

H3

H4

H5A

H5B

H6

H8

H6. "ครัวเรือนนี้สวนใหญใชแสงสวางชนิดใด"

H7. "ครัวเรือนนี้สวนใหญใชเชื้อเพลิงชนิดใดประกอบอาหาร"

H7

น้ําดื่ม

น้ําใช

H9A

H9B

(ขามไปขอ H3)

(ขามไปขอ H5)
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สํานักสํานักงานสถิติแหงชาติงานสถิติแหงชาติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ใหบันทึกรหัสลงใน

   H10. "วิธีกําจัดขยะภายในครัวเรือน" (ตอบไดไมเกิน 2 คําตอบ) H10A

                     คัดแยกขยะกอนรวมใหพนักงานนําไปทิ้ง……………………………………………………………1           ทําปุยหมัก……………………………………………………………………………………6

                     ไมคัดแยกขยะกอนรวมใหพนักงานนําไปทิ้ง……………………………………………………………2           ทิ้งลงแมน้ํา ลําคลอง……………………………………………………………………………………7

                     เผา……………………………………………………………3           ทิ้งตามที่วาง ที่สาธารณะ……………………………………………………………8

                     ฝงกลบ……………………………………………………………4           อ่ืนๆ (ระบ)ุ……………………………………………………………………………………9

                     นําไปเล้ียงสัตว……………………………………………………………5

   H11. "สมาชิกในครัวเรือนคนใดคนหนึ่งเปนเจาของเคร่ืองใชเหลานี้หรือไม"

            ถา "เปนเจาของ"     บันทึกรหัส  "1"

                "ไมเปนเจาของ"  บันทึกรหัส  "0"

                     โทรทัศน…………………………………………………………………………… H11A           เคร่ืองซักผา………………………………………… H11G

                     เคร่ืองเลน VCD/DVD……..……………………………………………………… H11B           เคร่ืองปรับอากาศ…………………………………… H11H

                     โทรศัพทมือถือ.……....…………………………………………………………….. H11C           รถยนตสวนบุคคล/รถปกอัพ/รถตู………………… H11I

                     คอมพิวเตอร………………………………………………………………….. H11D           รถจักรยานยนต…………………………………… H11J

                     ตูเย็น/ตูแช…………………………………………………………………………. H11E           รถแทรกเตอร 4 ลอ……………………………… H11K

                     ไมโครเวฟ/เตาอบ………………………………………………………………… H11F           รถไถ 2 ลอ (รถไถเดินตาม)…………………… H11L

   H12. "สมาชิกในครัวเรือนมีอุปกรณ/ การใชเทคโนโลยี เหลานี้หรือไม"  

            ถา "มี"     บันทึกรหัส  "1"

                "ไมมี"  บันทึกรหัส  "0"

                     เคเบิ้ลทีวี……………………………………………………………………… H12A

                     จานดาวเทียม…………………………………………………………………. H12B

                     อินเตอรเน็ต…………………………………………………………………… H12C

   H13. "ครัวเรือนมรีายไดรวมตอเดือนเทาใด"

           (รวมรายไดของสมาชิกทุกคนในครัวเรือนทั้งที่เปนตัวเงินและส่ิงของ) H13

                     ต่ํากวา 5,000 ……………………………………………………………1               30,001 - 50,000……………………………………………………………..5

                     5,001 - 10,000 ……………………………………………………………..2               50,001 - 70,000……………………………………………………………..6

                     10,001 - 15,000 ……………………………………………………………..3               70,001 - 100,000……………………………………………………………..7

                     15,001 - 30,000 ……………………………………………………………..4               มากกวา 100,000……………………………………………………………8

ตอนที่ 4 ลักษณะของที่อยูอาศัย (ถามเฉพาะครัวเรือนสวนบุคคล ในรอบที่ 1) (ตอ)

115 - 120

H10B




