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ประกาศสํานักงานสถิติแหงชาติ
เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการในการสํารวจตัวอยางหรือสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. ๒๕๕๓
กฎกระทรวงวาดวยการสํารวจตัว อยางหรือ สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๒๗ ตอน ๓๙ ก วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓
กําหนดใหทําการสํารวจตัวอยางหรือสํามะโนประชากรและเคหะทั่วราชอาณาจักร เพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนและลักษณะประชากรทุกคนในครัวเรือน ณ ที่อยูอาศัยปกติ ที่พบในวันทําการ
สํารวจตัว อยางหรือ สํามะโน รวมทั้งข อมูล เกี่ย วกับลั กษณะตาง ๆ ของที่อยู อาศั ยของประชากร
เพื่อประโยชนในการนําขอมูลมาใช วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กําหนดนโยบาย
แผนงานและมาตรการตาง ๆ เพื่อการบริหารของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และใชเปน ฐาน
ในการคาดประมาณจํานวนประชากรในอนาคต ทําใหสามารถแกปญหาในพื้นที่หรือจุดตาง ๆ อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอประชาชนสูงสุด
เพื่ อ ให ก ารเก็ บ รวบรวมข อ มูล ในการสํ า รวจตั ว อย า งหรื อสํ า มะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. ๒๕๕๓ เปน ไปตามขอกําหนดในกฎกระทรวง ฯ จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐
แหงพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนิน การในการสํารวจ
ตัวอยางหรือสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังตอไปนี้
๑. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล กําหนดไว ๔ ชองทาง ไดแก
๑.๑ การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยวิ ธี สั ม ภาษณ โดยมี เ จ า หน า ที่ ข องสํ า นั ก งาน
สถิติแหงชาติ ไปสอบถามขอมูลของสมาชิกทุกคนในครัวเรือนและกรอกขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
ลงในแบบสอบถาม
๑.๒ การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยวิ ธี ท อดแบบ ซึ่ ง จะใชเ ก็ บ รวบรวมข อ มู ล เฉพาะ
ในกรณีดังตอไปนี้
๑.๒.๑ กรณีที่เปนสถานที่ที่ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกเขาไปในพื้นที่
๑.๒.๒ กรณีที่ไมพบตัวผูตอบสัมภาษณ พบตัวยาก ไปหลายครั้งไมพบ
การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยการทอดแบบนั้ น แต ล ะครั ว เรื อ นจะดํ า เนิ น การ
กรอกขอ มูล ลงในแบบสอบถามเอง และจะมี เจ าหน าที่ ไปเก็ บ รวบรวมแบบสอบถามจากแต ล ะ
ครัวเรือนในภายหลัง หรือครัวเรือนสามารถสงคืนแบบสอบถามทางไปรษณียโดยไมเสียคาใชจาย
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๑.๓ การเก็บรวบรวมขอมูลทางอินเตอรเน็ต โดยใหผูตอบเขาไปใหขอมูลทางเว็บไซต
www.nso.go.th ของสํานักงานสถิติแหงชาติ
๑.๔ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสอบถามทางโทรศัพท โดยผูตอบสัม ภาษณ
ใหสัมภาษณผานทางโทรศัพท หมายเลข ๑๑๑๑ กด ๖
๒. รายละเอียดของแบบสอบถาม และวิธีการกรอกแบบสอบถาม
๒.๑ แบบสอบถามที่ใชในการทําสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๕๓ มี ๓ แบบ คือ
๒.๑.๒ แบบนับจด (สปค.๑) เปนแบบที่ใชนับและจด บาน/อาคาร/สิ่งปลูกสราง
ทุกประเภท ไมวาจะมีผูอยูอาศัยหรือไม
๒.๒.๒ แบบแจงนับ (สปค.๒) เปน แบบที่ใ ชบัน ทึกรายละเอียดของสมาชิ ก
ในครั ว เรื อ นทุ ก คน และรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ที่ อ ยู อ าศั ย ของครั ว เรื อ น โดยพนั ก งานเจ า หน า ที่
เปนผูกรอก
๒.๒.๓ แบบแจงนั บ พิ เ ศษ (สปค.๒/๑) เป น แบบที่ ใ ช บั น ทึ ก รายละเอี ย ด
ของสมาชิกทุกคน และรายละเอียดเกี่ยวกับที่อยูอาศัยของครัวเรือน โดยสมาชิกในครัวเรือนเปน ผู
กรอกขอมูลในแบบสอบถามเอง
๒.๒ วิธีการกรอกรายการในใบแบบแจงนับ (สปค.๒) มีดังนี้
ตอนที่ ๑ ที่ตั้งครัวเรือน
ขอ ก. - ง. ใหบันทึกรายละเอียดสถานที่ตั้งของครัวเรือนตามที่เปนจริง
ในปจจุบันใหครบถวน พรอมทั้งบันทึกรหัสใน
ขอ จ. ใหบันทึกรหัสประเภทของครัวเรือน ใน
ขอ ฉ. ใหบันทึกเลขลําดับที่ของครัวเรือน ใน
ขอ ช. ใหบัน ทึกรหัสภาษาที่สมาชิกในครัวเรือนใชพูดเปนประจํา
ในครัวเรือน ลงใน
ถาพูดภาษาอื่นนอกจากภาษาไทย ใหบันทึกภาษาอื่นที่ใชลงในแบบ แลวบันทึก
รหัสใน
ขอ ซ. ใหบัน ทึกจํานวนสมาชิ กในครัวเรือ นทั้ง หมด ลงในแบบ
และบันทึกใน
ตอนที่ ๒ ลักษณะทางประชากร
การบันทึก ลักษณะทางประชากร แตละสดมภ ถาสดมภใดกําหนด
ให บั น ทึ กลํ าดั บที่ หรื อบั น ทึ กรหั สหรื อบั น ทึ กจํ านวน ให บั น ทึ กลํ าดั บที่ หรื อรหั สหรื อจํ านวน
ใน
ที่กําหนดไวใหถาสดมภใดมีการแรเงาที่หัวสดมภ ใหบันทึกเปนขอความ ดังนี้
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สดมภ F1 - สดมภ F10 ใหบันทึกทุกคนในครัวเรือน
สดมภ F1 ใหบันทึกลําดับที่ของสมาชิกทุกคนในครัวเรือน
สดมภ F2 ใหบันทึก ชื่อ-สกุลของสมาชิกทุกคนในครัวเรือน
สดมภ F3 ใหบันทึกความเกี่ยวพันของสมาชิกทุกคน ในครัวเรือน
วาคนในครัวเรือนมีความเกี่ยวพันอยางไรกับหัวหนาครัวเรือน
สดมภ F4 ใหบันทึกรหัสเพศของสมาชิกทุกคนในครัวเรือน
สดมภ F5 ใหบันทึกอายุเต็มปบริบูรณ ของสมาชิกทุกคน ในครัวเรือน
สดมภ F6 ใหบันทึกรหัสเดือนที่เกิด ของสมาชิกทุกคนในครัวเรือน
สดมภ F7 ใหบันทึกรหัสปหรือ พ.ศ. ที่เกิด ของสมาชิกทุกคนในครัวเรือน
สดมภ F8 ใหบันทึกรหัสศาสนา ของสมาชิกทุกคนในครัวเรือน
สดมภ F9 ใหบันทึกสัญชาติ ของสมาชิกทุกคนในครัวเรือน
สดมภ F10 ใหบันทึกรหัสการมีชื่อในทะเบียนบานของสมาชิกทุก
คนในครัวเรือน
สดมภ F11 - สดมภ F13 ใหถามเฉพาะผูที่มีอายุตั้งแต ๓ ปขึ้นไป โดย
สดมภ F11 ใหบันทึกรหัสชั้นที่กําลังเรียนทั้งระดับและชั้นป ที่กําลัง
ศึกษาอยูของสมาชิกทุกคนในครัวเรือน
สดมภ F12 ใหบันทึกรหัสชั้นสูงสุดที่เรียนจบทั้งระดับและ ชั้นปที่
จบการศึกษาของสมาชิกทุกคนในครัวเรือน
สดมภ F13 ใหบันทึกเฉพาะผูที่กําลังศึกษาอยู โดย บันทึกชื่อจังหวัด
ที่เปนสถานศึกษาของสมาชิกในครัวเรือนนั้น ถาศึกษาอยูตางประเทศ ใหบันทึก รหัส “๗๘”
สดมภ F14 ถามเฉพาะผูที่มีอายุตั้งแต ๑๐ ปขึ้นไป ใหบันทึกและลง
รหัสการอานออกเขียนไดภาษาไทยและภาษาอื่นของสมาชิกทุกคนในครัวเรือน
สดมภ F15 - สดมภ F17 ถามเฉพาะเพศหญิงที่มีอายุ ตั้งแต ๑๓ ป ขึ้นไป
สดมภ F15 ให บั น ทึ ก รหั ส การมี บุ ต รของหญิ ง ที่ ค ลอดบุ ต รเอง
และบุตรนั้น มีชีวิตอยูขณะคลอด
สดมภ F16 ใหบัน ทึก จํา นวนบุต รของหญิง ที่ใ หกํา เนิด เองและ
มีชีวิตอยูขณะคลอด ทั้งที่อยูในครัวเรือนและอยูที่อื่น (นับถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓)
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สดมภ F17 ใหบันทึกจํานวนบุตรของหญิงที่ใหกําเนิดเองและมีชีวิต
อยูขณะคลอดที่เสียชีวิตแลว (นับถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓)
สดมภ F18 ถามเฉพาะผูที่มีอายุตั้งแต ๑๓ ป ขึ้นไป ใหบันทึกรหัส
สถานภาพสมรส
สดมภ F19 - สดมภ F22 การทํางานในรอบปที่แลว ถามผูที่มีอายุตั้งแต ๑๕ ปขึ้น
ไป
สดมภ F19 ใหบันทึกอาชีพหลัก ในรอบปที่ผานมา ตั้งแตวันที่ ๑
ก.ย. ๒๕๕๒ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๓
สดมภ F20 ใหบันทึกประเภทกิจการ/ลักษณะกิจกรรม ของสถานที่ทํางาน
สดมภ F21 ใหบันทึกรหัสสถานภาพการทํางาน
สดมภ F22 ใหบันทึกสถานที่ทํางาน
- ถาทํางานในประเทศ ใหบันทึก ชื่อจังหวัด ที่เปนสถานที่ทํางาน
- ถาทํางานตางประเทศ ใหบันทึก รหัส “๗๘”
สดมภ F23 - สดมภ F27 การยายถิ่น ใหถามทุกคน
สดมภ F23 ใหบัน ทึกจังหวัดหรือประเทศที่เกิดของสมาชิกทุกคน
ในครัวเรือน
สดมภ F24 ใหบัน ทึกรหัสระยะเวลาจํานวนปที่ติดตอกัน ในการ
อยูอาศัย ในเขตเทศบาล/อบต.
สดมภ F25 บันทึกเฉพาะผูที่บันทึก รหัส ๐ - ๕ ในสดมภ F24 โดยให
บันทึกชื่ออําเภอ จังหวัดหรือประเทศ ที่อยูสุดทายกอนยายมาอยูเทศบาล/อบต.นี้
สดมภ F26 ถามเฉพาะผู ที่ ยา ยถิ่น ภายในประเทศให บัน ทึ กรหั ส
เทศบาล/อบต. ที่ยายมา
สดมภ F27 ใหบันทึกรหัสของสาเหตุที่ยายมาอยูในที่อยูปจจุบัน
สดมภ F28 ใหบันทึกรหัสของลักษณะความพิการที่เห็นเดนชัดของ
สมาชิกในครัวเรือน
สดมภ F29 ใหบันทึกรหัส ผูตอบสัมภาษณ
ตอนที่ ๓ ลักษณะการอยูอาศัยของครัวเรือนสวนบุคคล
ขอ H1. ใหบันทึกรหัสประเภทของที่อยูอาศัยที่ครัวเรือนอาศัยอยู
โดยพิจารณาจากตัวบาน
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ขอ H2. ครัวเรือนที่บันทึกรหัส ๑ - ๕ ในขอ H1. ใหบันทึกรหัสของ
วัสดุที่ใชในการกอสรางที่อยูอาศัยที่ครัวเรือนอาศัยอยู
ขอ H3. ให บัน ทึกรหัสลัก ษณะการครอบครองที่อยู อาศัยของคน
ในครัวเรือน (ไมรวมที่ดิน)
ขอ H4. ครัวเรื อนที่ บั นทึ กรหัส ๑ - ๓ ในขอ H3. ให บั นทึกรหั ส
การครอบครองที่ดินที่เปนที่ตั้งของที่อยูอาศัย
ข อ H5. ให บั น ทึ ก จํา นวนห อ งนอนและห อ งอื่ น ๆ ที่ ใ ช น อน
ของสมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยู
ขอ H6. ใหบันทึกรหัสการใชแสงสวางในครัวเรือนที่อาศัยอยู
ขอ H7. ใหบันทึกรหัสชนิดของเชื้อเพลิงที่ใชในการประกอบอาหาร
ของครัวเรือนที่อาศัยอยู
ขอ H8. ใหบันทึกรหัสชนิดของสวมที่ใชในครัวเรือนที่อาศัยอยู
ขอ H9A. ใหบันทึกรหัสประเภทของน้ําที่ใชดื่มในครัวเรือนที่อาศัยอยู
ขอ H9B. ใหบันทึกรหัสประเภทของน้ําใชที่ใชในครัวเรือนที่อาศัยอยู
ขอ H10A-H10L. ใหบันทึกรหัสการเปนเจาของเครื่องใชในครัวเรือน
ที่อาศัยอยู
รหัส “๑” เปนเจาของ
รหัส “๐” ไมเปนเจาของ
การเปนเจาของเครื่องใชในครัวเรือน หมายถึง สมาชิกคนใดคนหนึ่ง
เปนเจาของเครื่องใชตาง ๆ ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ และ เครื่องใชดังกลาวตองสามารถใชงานได
(ไมรวมเครื่องใชที่มีไวขายหรือมีคนเอามาซอม)
ขอ H11A-H11C. ใหบันทึกรหัสการมีอุปกรณ/การใชเทคโนโลยี
ในครัวเรือนที่อาศัยอยู
รหัส “๑” มี
รหัส “๐” ไมมี
๓. ระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่จะออกสอบถาม หรือสงแบบสอบถาม คือ ระยะเวลา
ระหวางวันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
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๔. ระยะเวลาที่บุคคลซึ่งจะตองกรอกแบบสอบถามจะสงคืนแบบสอบถามที่ไดกรอกรายการ
แลวแกพนักงานเจาหนาที่ คือ ระยะเวลาระหวางวันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
๕. ขอมูลอื่นที่ประชาชนควรทราบ
๕.๑ ขอมูลที่ไดจากการสํารวจตัวอยางหรือสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๕๓
ไมเกี่ย วของใด ๆ ตอการเก็บภาษีบุคคล หรือ ภาษีอื่น ๆ และไมเ กี่ยวกับ สถานภาพการอยูอาศั ย
ของบุคคล
๕.๒ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และ มาตรา ๒๐
กําหนดใหเปนหนาที่ของบุคคลที่จะตองใหขอมูลตามวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้ และ กําหนดโทษ
ทางอาญาสําหรับผูที่ฝาฝน ดังนี้
๕.๒.๑ ผูใ ดไม ใ หข อ มูล หรื อ ไมก รอกแบบสอบถามตามวิธี ก ารที่ กํา หนด
ในประกาศนี้ หรื อไมสง คืน แบบสอบถามที่ ได กรอกรายการแล วแก พนั กงานเจาหนา ที่ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดในประกาศนี้ หรือ ไมใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งเขาไปในอาคาร
หรือที่ทําการของบุคคลซึ่งจะตองใหขอมูลหรือกรอกแบบสอบถาม ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้น
ถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาอื่นใดที่บุคคล ซึ่งจะตองใหขอมูลไดแจงใหทราบ เพื่อสอบถามขอมูล
หรือดําเนินการกรอกแบบสอบถาม หรือเพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูล เมื่อพนักงานเจาหนาที่
ไดแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลนั้นแลว ตองระวางโทษปรับไมเกินสามพันบาท
๕.๒.๒ บุ ค คลซึ่ ง มี ห น า ที่ จ ะต อ งให ข อ มู ล หมายถึ ง ประชากรทุ ก คน
ในครัวเรือน ณ ที่อยูอาศัยปกติ ที่พบในวันทําการสํารวจตัวอยางหรือสํามะโน ไดแก
(๑) คนไทยทุกคนซึ่งอาศัยอยูใ นประเทศไทย ในวันที่ทําการสํารวจ
ตัวอยางหรือสํามะโน
(๒) คนไทยและคนตางดาวซึ่งมีที่อยูอาศัยปกติในประเทศไทย แตใน
วัน ที่ทําการสํารวจตัวอยางหรือสํามะโนไดไปฝกภาคซอมรบ เดินเรือทะเล เดิน ทางไปหรืออยูใ น
ตางประเทศเปนการชั่วคราว โดยไมไดตั้งใจจะตั้งหลักแหลง
(๓) เจาหนาที่ฝายพลเรือนและทหาร รวมทั้งคณะทูตและคณะกงสุล
ของประเทศไทยพรอมทั้งครอบครัวซึ่งอยูประจําในตางประเทศ
(๔) คนตางดาวซึ่งเขามาอยูในประเทศไทย เปนระยะเวลาสามเดือน
ขึ้นไป นับถึงวันที่ทําการสํารวจตัวอยางหรือสํามะโน และใหหมายความรวมถึงบุตรที่เกิดจากคนตางดาว
ที่ยังอาศัยอยูในประเทศไทยเปนระยะเวลาเกินกวาสามเดือนดวย
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บุคคลซึ่งมีหนาที่จะตองใหขอมูลตาม (๑) - (๔) ที่จงใจใหขอมูลเปนเท็จ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ทั้งนี้ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง
ตามความเปนจริง
๕.๓ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอ มูล เพื่อเป น หลักประกัน มิ ใ หเกิดความเสียหายแกผูซึ่ งตอ งใหขอมู ล
โดยกําหนดบทลงโทษ ระวางจําคุกไมเกิน หนึ่งปหรือปรับไมเกิน สองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีท่มี ีการฝาฝนขอหาม ดังตอไปนี้
๕.๓.๑ หามผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือผูมี
หน า ที่ เ ก็ บ รั ก ษาที่ เ ป ด เผยข อ มู ล เฉพาะบุ ค คลหรื อ เฉพาะรายที่ ไ ด ม าตามพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้
ตอบุคคลซึ่งไมมีหนาที่ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ เวนแต
(๑) เปนการเปดเผยเพื่อประโยชนแกการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
ที่ตองหาวากระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) เปน การเปดเผยตอ สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานอื่น ของรัฐ เพื่อประโยชนในการจัดทําสถิติ วิเคราะห
หรือวิจัย ทั้งนี้ เทาที่ไมกอ ใหเกิดความเสียหายแกเจาของขอมูล และตองไมระบุหรือเปดเผยถึง
เจาของขอมูล
๕.๓.๒ หามผูปฏิบัติหนาที่ในสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานอื่นของรัฐ หรือสํานักงานสถิติแหงชาตินําขอมูลเฉพาะบุคคล
หรือเฉพาะรายที่เจาของขอมูลไดใหไว หรือกรอกแบบสอบถามไปใชในกิจการอื่น นอกเหนือจากการ
จัดทําสถิติวิเคราะห หรือวิจัย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
จีราวรรณ บุญเพิ่ม
ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ

