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รหัสแบบ

แผ่นที่

ลับ
ชุดที่……ในจํานวน……....ชุดของครัวเรือนนี้

การสํารวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2555
(แบบแจงนับสยป.)

REG

สถานที่ตั้งของครัวเรือน

CWT

1. ภาค………………………………………………………จังหวัด……………………………………………………
AMP

2. อําเภอ / เขต…………………………………………ตําบล / แขวง…………………………………………

TMB

4-7

3. บ้านเลขที่……………………ถนน……………………ตรอก / ซอย……………………………………………

AREA

EA

4. ในเขตเทศบาล EA………….................................................................………………………

8-11

นอกเขตเทศบาล EA……………หมู่ที่……………ชื่อหมู่บ้าน………………………………………………

VIL

12-13

5. ลําดับที่ EA ตัวอย่าง……….....…………………………………………………………………………………PSU_NO
6. ชุด EA ตัวอย่าง………………………………………ชุดครัวเรือนตัวอย่าง………………………
เดือน……………………………………………………พ.ศ. 2555

EA_SET

ประเภท (ส่วนบุคคล.....1 กลุ่มบุคคล(ระบุ)………………………2...)

9. ผลการแจงนับครัวเรือนตัวอย่างนี้ (บันทึกรหัส)
ขั้นนับจด
1. เป็นครัวเรือนตัวอย่าง
1.1 มีครัวเรือนอาศัยอยู่

ขั้นแจงนับ
แจงนับได้
รื้อถอน ไฟไหม้
เป็นบ้านว่าง

2. ไม่เป็นครัวเรือนตัวอย่าง แจงนับได้

11
12
13
14

SAMSET

5 5
HH_NO

18-19
20-23
24-25

TYPE

8. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ขั้นแจงนับ……………………………………………คน
ไม่ได้ข้อมูล

รหัส

14-17

MONTH_YR

7. ลําดับที่ครัวเรือนตัวอย่าง…………………………………………………………………………………………

ได้ข้อมูล

1-3

รหัส

ขั้นนับจด
ขั้นแจงนับ
1. เป็นครัวเรือนตัวอย่าง ไปสามครั้งไม่พบ

ผู้ตอบสัมภาษณ์
ไม่ให้ความร่วมมือ
หาบ้านไม่พบ
อื่นๆ (ระบุ)...............

26

MEMBERS

27-28

ENUM

29-30

21
22
23
24

(ครัวเรือนใหม่อยู่แทน
ครัวเรือนเดิมที่เป็นตัวอย่าง)

แจงนับวันที…่ ……...เดือน…………..……...….พ.ศ. 2555
พนักงานแจงนับ

ID_CODE1 121-125

พนักงานบรรณาธิกรและลงรหัส

ID_CODE2 131-135

บรรณาธกรและลงรหสวนท………..เดอน………………..พ.ศ.
บรรณาธิกรและลงรหัสวันที่
เดือน
พ ศ 2555

ลายมือชื่อ……………………………………………………ผู้ตรวจ
(………………………..……………..……....………)
ตําแหน่ง…………………………….………
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2

ตัวอย่างการเขียนตัวเลข

2

3

5

7

8

ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน

๐

ถามทุกคน

ความเกี่ยวพันกับ
หัวหน้าครัวเรือน
ลําดับที่

เพศ

อายุ

ชื่อ - นามสกุล
บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกอายุเต็มปี

"...(ชื่อ)....มีภูมิลําเนาอยู่ที่ใด"
".....(ชื่อ)....
มีชื่ออยู่ใน (ภูมิลําเนา หมายถึง สถานที่ที่ครอบครัวเดิม
ทะเบียนบ้าน
ของประชากรตั้งถิ่นฐานอยู่)
(ตอบได้เพียง 1 สดมภ์)
นี้หรือไม่"
บันทึกรหัส

หัวหน้าครัวเรือน… 1 ชาย……..1

มี.................1

ภรรยาหรือสามี……2 หญิง…….2

ถ้าต่ํากว่า 1 ปี ไม่มี.............2

บุตรที่ยัง

บันทึก "0"

ไม่สมรส……….. 3

ถ้ามีภูมิลําเนา

ถ้ามีภูมิลําเนา

อยู่ในประเทศไทย

อยู่ต่างประเทศ

ให้บันทึก ชื่อจังหวัด

ให้บันทึก ชื่อประเทศ

(ให้บันทึก ชื่อจังหวัด

(ให้บันทึก ชื่อประเทศ

แล้วข้ามไปถาม A9)

แล้วถามต่อไป)

A7

A8

ชิดขวา

บุตรที่สมรสแล้ว……4
บุตรเขย
บุตรสะใภ้……. 5
บุตรของบุตร…...... 6
พ่อ แม่/พ่อแม่ของ
คู่สมรส……....…7
ปู่ ย่า่ ตา ยาย....... 8
ญาติอื่นๆ…………...9
ผู้อาศัย คนรับใช้… 10
สมาชิกครัวเรือน
A1

31

A2

กลุ่มบุคคล....... 11
A3

33

A4

35

A5

36

A6

38

39

41
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2

3

ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน (ต่อ)
ถามทุกคน

สัญชาติ
"…(ชื่อ)…
มีสัญชาติอะไร"

ถามอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

ถามอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ถามอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป

"…(ชื่อ)…
จบการศึกษา

สถานภาพสมรส

สูงสุดระดับใด"

บันทึกรหัส

บันทึกรหัส

อาชีพ
อุตสาหกรรม
"ระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว "กิจกรรมหลักที่…(ชื่อ)…
…(ชื่อ)…ทํางานอะไร"
ทําอยู่เป็นกิจกรรม
หรือผลิตอะไร"

สถานภาพการทํางาน
"…(ชื่อ)…ทํางาน
ในฐานะอะไร"

บันทึกรหัส

บันทึกรหัส

ไทย....…......…..……. 1 ไม่เคยเรียน…...............1 โสด…………...........…………1

นายจ้าง.......................... 1

พม่า…...............…… 2 ก่อนประถมศึกษา….... 2 สมรส…….…..…….........……2

ถ้า ทํางาน

กัมพูชา..............……3 ประถมศึกษา…............3 ม่าย………………............… 3

บันทึกอาชีพ

บันทึกประเภทของกิจการ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
หรือลักษณะของงาน

ลาว...................…… 4 มัธยมศึกษาตอนต้น.... 4 หย่า…………..............………4 หรือตําแหน่งหน้าที่การงาน
มาเลเซีย..............… 5 มัธยมศึกษาตอนปลาย

ให้ชัดเจน

แยกกันอยู่………..….........5 ที่มีชั่วโมงการทํางานสูงสุด

จีน...................……. 6

สายสามัญ…...........5 เคยสมรสแต่ไม่ทราบ

ญี่ปุ่น................………7

สายอาชีพ…........... 6

ผู้ช่วยธุรกิจในครัวเรือน
โดยไม่ได้รับค่าจ้าง...3
ลูกจ้างรัฐบาล................. 4

(ถามต่อไป)

สถานภาพ................... 6

ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ.......... 5

อินเดีย..............…… 8 ปวส./ปวท./
อังกฤษ.......…...…....9

โดยไม่มีลูกจ้าง........ 2

ลูกจ้างเอกชน................. 6

อนุปริญญา........... 7

ถ้า ไม่ทํางาน

สหรัฐอเมริกา.......…10 ปริญญาตรี.................. 8

บันทึก "ไม่ทํา"

ั ชาติิอืน่ ๆ
สัญ

ไ
(ข้า้ มไปถาม
M1)

สูงกว่า่ ปริิญญาตรีี........9

สมาชิกของ
การรวมกลุ่ม............ 7

(ระบุ).......…… 11 อื่นๆ (ระบุ)..................10
ไม่มีสัญชาติ.........… 12

A9

43

A10

45

A11

47

A12

48

A13

52

A14

56
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4

ตอนที่ 2 การย้ายถิ่นของประชากร
ถามทุกคน

ถามเฉพาะผู้ย้ายถิ่นในช่วง 12 เดือน ก่อนคาบการปฏิบัติงานสนาม (1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55)

"…(ชื่อ)...อยู่ในเทศบาล/
อบต.นี้ ตั้งแต่เมื่อใด"
ให้บันทึกเดือนและ พ.ศ. ดังนี้

"สถานที่อยู่สุดท้ายของ.....(ชื่อ)....
ก่อนย้ายมาอยู่เทศบาล/อบต.นี้"
(ตอบได้เพียง 1 สดมภ์)
ภายในประเทศไทย
ต่างประเทศ

- เดือน ใช้รหัสด้านล่าง
- พ.ศ. ใช้ 2 หลักหลังของ พ.ศ.

มค.1 กพ.2 มีค.3 เมย.4
พค.5 มิย.6 กค.7 สค.8
กย.9 ตค.10 พย.11 ธค.12

(ให้บันทึก ชื่อจังหวัด

(ให้บันทึก ชื่อประเทศ

แล้วข้ามไปถาม M4)

แล้วข้ามไปถาม M5)

ถามเฉพาะ
ผู้ย้ายถิ่นภายใน
ประเทศไทย
(มีการบันทึกใน M2)
".....(ชื่อ)....
ย้ายมาจากที่ใด"

ลักษณะ
การย้ายถิ่น
".....(ชื่อ)....
ย้ายมา
รูปแบบใด"
บันทึกรหัส
ย้ายมาทั้งครัวเรือน..... 1

บันทึกรหัส ย้ายมาบางส่วน
เทศบาล……….….......1

ของครัวเรือน….....…. 2

อบต. ....................... 2 ย้ายมา
คนเดียว................. 3

(ถ้าย้ายมาอยู่
1) 1 ตค.54- 30 กย.55
ให้ถามต่อไป
2) ไม่ใช่ 1 ตค.54- 30 กย.55
หรือื อยู่ทีน่ ีต่ ัง้ แต่เกิิด
ให้บันทึก 00 ในช่องเดือน และ 00 ในช่อง
พ.ศ. แล้วข้ามไปถาม Response)

เดือน

พ.ศ.
M1

57

M2

59

61

M3

63

M4

65

M5

66
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5

ตอนที่ 2 การย้ายถิ่นของประชากร (ต่อ)
ถามเฉพาะผู้ย้ายถิ่นในช่วง 12 เดือน ก่อนคาบการปฏิบัติงานสนาม (1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55)

"เมื่อ.....(ชื่อ)....ย้ายมาอยู่
ถามเฉพาะผู้บันทึก "สาเหตุหลักที่.....(ชื่อ)....
เทศบาล/อบต.นี้
รหัส 1 ใน M8 ย้ายมาอยู่ในเทศบาล/
ยังมีบุคคลในครอบครัวของท่าน "…(ชื่อ)...มีบุตรที่
อบต.นี้"
บันทึกรหัส
อาศัยอยู่ที่อื่นหรือไม่"
อายุต่ํากว่า 15 ปี
ที่อาศัยอยู่ที่อื่น หางานทํา….…..…............ 1
กี่คน"
ต้องการเปลี่ยนงาน…...... 2
บันทึกรหัส (รวมบุตรที่ให้กําเนิด ต้องการรายได้เพิ่มขึ้น..... 3

ถามเฉพาะผู้บันทึก
"ก่อนย้ายมาอยู่
ถามเฉพาะผู้บันทึก
รหัส 11-12 ใน M10 เทศบาล/อบต.นี้
รหัส 1-4 ใน M12
....(ชื่อ)....
"บุคคลที่....(ชื่อ)....
"…(ชื่อ)…ย้ายถิ่นมา
เพื่อดูแลใคร/
มีคนรู้จักที่อาศัย
รูจ้ ัก ส่วนใหญ่ได้
ให้ใครดูแลเป็นหลัก" ในเทศบาล/อบต.นี้ ให้ความช่วยเหลือ
หรือไม่"
ในเรือ่ งใดบ้าง"
บันทึกรหัส

บันทึกรหัส

อาศัยอยู่ที่อื่น……………………………… 1

บุตรเลี้ยงและ

หน้าที่การงาน……..….……4 สามี/ภรรยา.............. 1 มี

ไม่ได้อาศัยอยู่ที่อื่นเพราะ

บุตรบุญธรรม)

ศึกษาต่อ……………...........5 บุตร...........................2

บันทึกรหัส
ให้ความช่วยเหลือ

สามี/ภรรยา/

ที่อยู่อาศัย......... 1

อาศัยอยู่ด้วยกัน......................... 2

ย้ายที่อยู่อาศัย…..............6 พ่อ/แม่………............. 3

บุตร/พ่อ/แม่...1

งาน................... 2

ไม่มีบุคคลนั้น.................................... 3

กลับภูมิลําเนา…...……..... 7 ญาติ.......................... 4

ญาติ.......................2

ค่าใช้จ่าย...........3

ติดตามคนในครอบครัว... 8 อื่นๆ (ระบุ)............... 5

เพื่อน..................... 3

สิ่งของ/

บันทึกจํานวนบุตร ทํากิจการครอบครัว........ 9

อื่น ๆ(ระบุ)............ 4

เครื่องใช้..... 4

รักษาตัว……............…..... 10

ไม่มี...............................5

อื่นๆ (ระบุ)....... 5

(ถ้า มี

ขาดคนดูแล……….…........ 11

(ถ้าบันทึก

รหัสั 1 ถามต่อ่ ไไป

ตังั้ แต่่ 8 คนขึนึ้ ไป

เพือื่ ดูแลผู้อืน่ ................... 12

รหัสั 1-4 ถามต่อ่ ไป

รหัส 2, 3 ข้ามไปถาม M10)

บันทึก "8"

อื่นๆ (ระบุ)…….…......…… 13

รหัส 5 ข้ามไปถาม M14)

(ถ้าสดมภ์ M6 บันทึก รหัส 1-3 ถามต่อไป
ถ้าสดมภ์ M7 บันทึก รหัส 1-3 ถามต่อไป
ถ้าสดมภ์ M8 บันทึก

ไม่ได้ให้ความ
ช่ว่ ยเหลืือ.......... 6

ถ้า ไม่มี บันทึก "0") (ถ้าบันทึก

สามี/ภรรยา พ่อ/แม่

รหัส 1-10,13 ข้ามไปถาม M12

บุตร

รหัส 11-12 ถามต่อไป)

M6

M7

M8

M9

67

68

69

70

M10

71

M11

M12

M13

73

74

75
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6
ตอนที่ 2 การย้ายถิ่นของประชากร (ต่อ)
ถามเฉพาะผู้ย้ายถิ่นในช่วง 12 เดือน ก่อนคาบการปฏิบัติงานสนาม (1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55)

"ในช่วง 12 เดือน
ก่อนวันสัมภาษณ์
....(ชื่อ)....ย้ายถิ่น
มาแล้วกี่ครั้ง"

ถามเฉพาะผู้บันทึก
รหัส 2-6 ในสดมภ์ M14
"สาเหตุหลักที่....(ชื่อ)....
ย้ายถิ่นมากกว่า 1 ครั้ง"
บันทึกรหัส

(รวมการย้าย
ในครั้งนี้ด้วย)

"…(ชื่อ)...คิดว่า
จะอยู่ใน
เทศบาล/อบต.นี้
นานเท่าใด"

ถามเฉพาะผู้บันทึก
"นับตั้งแต่ย้ายมาอยู่
รหัส 1-5 ในสดมภ์ M16
เทศบาล/อบต.นี้
...(ชื่อ)...
"สาเหตุหลักที่...(ชื่อ)...
ได้รับเงิน/สิ่งของ
คิดจะย้ายออกจาก
เทศบาล/อบต.นี้"
จากที่อื่นบ้างหรือไม่"

บันทึกรหัส

บันทึกรหัส

บันทึกรหัส

1 ครั้ง....................... 1 หน้าที่การงาน……..….…….... 4 12 - 23.9 เดือน…….… 4 หน้าที่การงาน……..….……4
2 ครั้ง....................... 2 ศึกษาต่อ……………............... 5 ตั้งแต่ 24 เดือนขึ้นไป…5 ศึกษาต่อ……………..........5

เฉพาะสิ่งของ……………2 บุตร…........................3
ทั้งเงินและ

4 ครั้ง....................... 4 กลับภูมิลําเนา…...…….......... 7
(ถ้าบันทึก

มากกว่า 5 ครั้ง........ 6

รหัส 1 -5 ถามต่อไป

ทําํ กิิจการครอบครััว............. 9

ติดตามคน

ไ
รหััส 6 ข้า้ มไปถาม
M18) ทําํ กิิจการครอบครัวั ....... 9

รักษาตัว……............….... 10

รหัส 1 ข้ามไปถาม M16 ขาดคนดูแล……….….............11

ขาดคนดูแล……….…....... 11

เพื่อดูแลผู้อื่น........................12

เพื่อดูแลผู้อื่น.................. 12

อื่นๆ (ระบุ)…….…......………..13
M15

อื่นๆ (ระบุ)…….…......……13
M17

76

77

รหัส 1-3 ถามต่อไป

ในครอบครัว............ 8 รหัส 4 ข้ามไปถาม M21)

รักษาตัว……............….......... 10

M14

ไม่ใช่ญาติ........... 5

กลับภูมิลําเนา…...…….... 7 (ถ้าบันทึก

5 ครั้ง....................... 5 ติดตามคน
ในครอบครัว..................8

ญาติอื่นๆ…............... 4

สิ่งของ….………...…3 บุคคลอื่นที่

3 ครั้ง....................... 3 ย้ายที่อยู่อาศัย….................. 6 คิดจะอยู่ตลอดไป....... 6 ย้ายที่อยู่อาศัย….............6 ไม่ได้รับ.............................. 4

รหัส 2-6 ถามต่อไป)

บันทึกรหัส

หางานทํา….…..…................. 1 ต่ํากว่า 3 เดือน…….…..1 หางานทํา….…..…........... 1 ได้รับ
บิดา/มารดา.............. 1
ต้องการเปลี่ยนงาน…........... 2 3 - 5.9 เดือน……….…. 2 ต้องการเปลี่ยนงาน…..... 2
เฉพาะเงิน…………...……1 สามี/ภรรยา…........... 2

บันทึกรหัส ต้องการรายได้เพิ่มขึ้น.......... 3 6 - 11.9 เดือน…….....3 ต้องการรายได้เพิ่มขึ้น.... 3

(ถ้าบันทึก

ถามเฉพาะผู้บันทึก
รหัส 1-3 ใน M18
"ส่วนใหญ่…(ชื่อ)…
ได้รับเงิน/สิ่งของ
จากใคร"

M16

79

80

M18

M19

82

83
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ตอนที่ 2 การย้ายถิ่นของประชากร (ต่อ)

ผู้ตอบสัมภาษณ์

ถามเฉพาะผู้ย้ายถิ่นในช่วง 12 เดือน ก่อนคาบการปฏิบัติงานสนาม (1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55)

ถามเฉพาะผู้บันทึก "…(ชื่อ)…ต้องการความช่วยเหลือ
ถามเฉพาะผู้บันทึก "นับตั้งแต่ย้ายมาอยู่ ถามเฉพาะผู้บันทึก
รหัส 1, 3 ใน M21
จากภาครัฐหรือไม่
รหัส 1, 3 ใน M18
เทศบาล /อบต.นี้
รหัส 1-3 ใน M21
และถ้าต้องการ ให้บันทึก
"ส่วนใหญ่…(ชื่อ)… …(ชื่อ)…ส่งเงิน/สิ่งของ "ส่วนใหญ่…(ชื่อ)... "…(ชื่อ)…ทราบหรือไม่ว่า
เงินที่ส่งไปนั้น
สิ่งที่ต้องการมากทีส่ ุด"
ส่งเงิน/สิ่งของ
ใช้เงินที่ได้รับ
ไปทีอ่ ื่นหรือไม่"
เพื่อให้ใคร"
ส่วนใหญ่ถูกใช้ไป
ไปในด้านใด"
ในด้านใด"
บันทึกรหัส

บันทึกรหัส

ลงทุนทําธุรกิจ........... 1 ส่ง
เป็นค่าใช้จ่ายใน

บันทึกรหัส

บันทึกรหัส

บิดา/มารดา............ 1 ทราบ ถูกใช้ไปในด้าน

บันทึกรหัส
ต้องการ

บันทึกรหัส
ตอบเอง..............1

เฉพาะเงิน………........ 1 สามี/ภรรยา............ 2

ลงทุนทําธุรกิจ............. 1

หางานให้ทํา.............................. 1 ผู้อื่นตอบแทน.... 2

ชีวิตประจําวัน.... 2

เฉพาะสิ่งของ………...2 บุตร……...................3

เป็นค่าใช้จ่ายใน

พัฒนาฝีมือแรงงาน....................2

เป็นทุนการศึกษา...... 3

ทั้งเงินและสิ่งของ….. 3 ญาติอื่นๆ.................4

ชีวิตประจําวัน.......2

ทุนประกอบอาชีพอิสระ............3

ใช้หนี้สิน…....….......... 4 ไม่ได้ส่ง………………………4 บุคคลอื่นที่

เป็นทุนการศึกษา........ 3

สนับสนุนอาชีพการเกษตร........ 4

กิจกรรมด้านสังคม.... 5

ใช้หนี้สิน…....…............ 4

เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร....5

กิจกรรมด้านสังคม.......5

เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา...............6

อืนื่ ๆ (ระบุ).................6

สวัสั ดิกิ ารการรักั ษาพยาบาล.....7

ไม่ทราบ.............................. 9

อื่น ๆ (ระบุ)...............................8

ไม่ใช่ญาติ......... 5

อื่น ๆ (ระบุ).............. 6 (ถ้าบันทึก
รหัสั 1-3 ถามต่อ่ ไป
รหัส 4 ข้ามไปถาม M24)

ไม่ต้องการ........................................ 9

M20

M21

M22

M23

M24

M25 (Response)

84

85

86

87

88

89
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ตอนที่ 3 ลักษณะของครัวเรือน
ใหบันทึกรหัสลงใน

7. น้ําดื่ม (บันทึกประเภทที่ใช้เป็นส่วนใหญ่)

H8 (col.97)

1. ลักษณะของที่อยู่อาศัย

8. น้ําใช้ (บันทึกประเภทที่ใช้เป็นส่วนใหญ่)

H9 (col.98)

H1 (col.90)

น้ําประปา.........................................................................

=1

น้ําประปาผ่านการบําบัด (ต้ม/กรอง)...............................

=2

ครึ่งตึกครึ่งไม้………………………………………………………= 3
ใช้วัสดุไม่ถาวรในท้องถิ่น…………………………………… = 4

น้ําบาดาล.........................................................................

=3

น้ําบ่อ...............................................................................

=4

ใช้วัสดุใช้แล้ว เช่น หีบ ลัง…………………………………… = 5
อื่น ๆ (ระบุ)………………………………………………………= 6

น้ําจากแม่น้ํา/ลําธาร/คลอง/น้ําตก/ภูเขา.........................

=5

น้ําฝน................................................................................

=6

น้ําดื่มบรรจุขวด/ตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญ…………………..……

=7

H2 (col.91) อื่น ๆ ………………………………….………………………………….

=8

ตึก……..…………………………………………………………… = 1
ไม้…………………………………………………………………… = 2

2. สถานภาพการครอบครองที่อยู่อาศัย
เป็นเจ้าของบ้าน มีภาระผ่อนชําระ........................... = 1
เป็นเจ้าของบ้าน ไม่มีภาระผ่อนชําระ....................... = 2

9. สมาชิกในครัวเรือนคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้หรือไม่?
ถ้า "ไม่เป็นเจ้าของ" บันทึกรหัส "0" "เป็นเจ้าของ" บันทึกรหัส "1"

เช่าซื้อ...................................................................... = 3
เช่า........................................................................... = 4

โทรทัศน์...................………………….…………………

H10 (col.99)

เครื่องเล่นวิดีโอ/วีซีดี/ดีวีดี……………………….……

H11 (col.100)

โทรศัพท์มือถือ………………………………………………

H12 (col.101)

เครื่องคอมพิวเตอร์………………………………………

H13 (col.102)

ตู้เย็น……………………………………………………………

H14 (col.103)

ไมโครเวฟ/เตาอบ…………………………………………

H15 (col.104)

เครื่องซักผ้า…………………………………………………

H16 (col.105)

เครื่องปรับอากาศ…………………………………………

H17 (col.106)

รถยนต์ส่วนบุคคล/รถปิกอัพ/รถตู้……………………

H18 (col.107)

รถจักรยานยนต์……………………………………………

H19 (col.108)

ส้วมหลม/ส้
สวมหลุ
ม/สวมถง/สวมถายลงแมนาลาคลอง
วมถัง/ส้วมถ่ายลงแม่น้ําลําคลอง

รถแทรกเตอร์ 4 ลอ………………………………………
รถแทรกเตอร
ล้อ………………………………………

H20 (col.109)

หรือ ส้วมลักษณะอื่น ๆ โดยมีห้องกั้น…..…… = 4
ไม่มีส้วม…………………………………………………………… = 5

รถไถ 2 ล้อ (รถไถเดินตาม)……………………………

H21 (col.110)

อยู่โดยไม่
ไ เ่ สีียค่า่ เช่า่ เพราะเป็ป็นส่ว่ นหนึงึ่ ของค่า่ จ้า้ ง. = 5
อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เพราะให้อยู่เปล่า..................... = 6

(ข้ามไปข้อ 4)

อื่นๆ (ระบุ)............................................................... = 7

3. สถานภาพการครอบครองที่ดิน
(ถามเฉพาะ H2 บันทึกรหัส 1-3)
เป็นเจ้าของ......... = 1
เช่าซื้อที่ดิน......... = 2

H3 (col.92)

ไม่เสียค่าเช่าที่ดิน......... = 4
อื่นๆ (ระบุ)................... = 5

เช่า..................... = 3

4. จํานวนห้อง
ห้องทั้งหมด (ไม่นับห้องน้ํา ห้องส้วม)………………………….

H4 (col.93)

ห้องที่ใช้นอน…………………..…......………………………………

5. ไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัย

H5 (col.94)

(รวมไฟฟ้าที่ต่อจากแบตเตอรี่และเครื่องกําเนิดไฟฟ้าอื่น)
มี……………………………………………………………………… = 1

H6 (col.95)

ไม่มี………………………………………………………………… = 0

6. การใช้ส้วม (บันทึกประเภทที่ใช้เป็นส่วนใหญ่)
ส้วมแบบนั่งห้อยเท้า…………………………………………… = 1
ส้วมแบบนั่งยอง………………………………………………… = 2

H7 (col.96)

ส้วมแบบนั่งห้อยเท้า และส้วมแบบนั่งยอง…………… = 3

