การสํารวจสํามะโนประชากร 2563

調査票の対訳（タイ語版） 第１面

เอกสารฉบ ับนีแปลมาจากแบบสํารวจภาษาญีปุ่น
กรุณากรอกแบบสํารวจภาษาญีปุ่น โดยดูรายละเอียดประกอบจาก "วิธก
ี รอกแบบสํารวจฉบ ับแปลไทย"
โปรดกรอกด้วยดินสอหรือดินสอกดสีดา
ํ หากกรอกผิด กรุณาลบให้สะอาดด้วยยางลบ
สํานักงานสถิต ิ
กระทรวงกิจการภายในและการสือสาร

แบบสํารวจภาษาญีปุ่นนีจะนําไปทําการอ่านด้วยเครือง ด ังนนกรุ
ั
ณาอย่าทําให้แบบสํารวจสกปรก

รายละเอียดเกียวก ับคร ัวเรือน (กรณีใช้แบบสอบถามตงแต่
ั
2 ใบขึนไป กรุณากรอกช่อง 1 และ 2 เฉพาะในใบแรกใบเดียวเท่านน)
ั

ิ ในคร ัวเรือน
１ จํานวนสมาชก
・ กรุณากรอกจํานวนสมาชิก
ทังหมดในครัวเรือน

ชาย

จํานวนทงสิ
ั น

คน

หญิง

คน

คน

ั
２ ประเภทของทีพ ักอาศย
ทีพ ักอาศ ัยให้เช่าโดย

บ้านของตนเอง

องค์กรปกครองระด ับ
จ ังหว ัดหรือท้องถิน

ทีพ ักอาศ ัยให้เช่า
โดยองค์กรพ ัฒนา

ทีพ ักอาศ ัยให้

บ้านพ ักบริษ ัทหรือ

ห้องเช่าใน

ฟื นฟูเมืองใหญ่

เช่าเอกชน

บ้านพ ักข้าราชการ

บ้าน

หอพ ัก/ห้องพ ัก

อืนๆ

คนโสดของ
บริษ ัท ฯลฯ

ร ัฐวิสาหกิจ ฯลฯ

สําหร ับสมาชิกทุกคนในคร ัวเรือน (กรุณากรอกแยกแต่ละคน)

ื
３ ชอ-นามสกุ
ล และเพศ

（ชือ-นามสกุล)

・ โปรดกรอกรายชือบุคคลทุกคนทีพักอาศัยเป็ นประจํา

ชาย

ั ันธ์ก ับห ัวหน้าคร ัวเรือน
４ ความสมพ
・ สําหรับปู่ ย่าตายายของสามีหรือภรรยาหัวหน ้าครัวเรือน กรุณาระบายในช่อง ปู่ย่าตายาย
・ สําหรับพีน ้องของสามีหรือภรรยาหัวหน ้าครัวเรือน กรุณาระบายในช่อง พีน้อง
・ สําหรับสามีหรือภรรยาของหลาน กรุณาระบายในช่อง หลานทีเป็นลูกของลูก
・ สําหรับสามีหรือภรรยาของพีน ้อง โปรดระบายในช่อง พีน้อง

５ เดือนเกิดและปี เกิด

หญิง

หัวหน ้าหรือ
ตัวแทน
ครัวเรือน

สามีหรือภรรยา
ของ
หัวหน ้าครัวเรือน

บุตร

หลานทีเป็ นลูก
ของลูก

ปู่ ย่า
ตายาย

พีน ้อง

เมจิ

ไทโช

สามีหรือ
ภรรยา
ของบุตร

ญาติอน
ื ๆ

โชวะ

บิดา

บิดามารดา

มารดาของ

ของสามีหรือภรรยาของ

หัวหน ้าครัวเรือน

หัวหน ้าครัวเรือน

ลูกจ ้าง
ทีอาศัย
อยูด
่ ้วย

อืน ๆ

เรวะ

เฮเซ

ค.ศ.

・ กรุณาระบายในช่อง ค.ศ. และเขียนระบุเลขปี (เลข 4 หลัก) และเลขเดือน

เดือน

ปี

６ มีสามีหรือภรรยาหรือไม่

ไม่เคยสมรส
(รวมถึงเด็กด ้วย)

・ กรุณาระบายระบุสถานภาพทีแท ้จริงโดยไม่ต ้องคํานึงถึงการจดทะเบียนสมรส

ั
７ สญชาติ

มีสามีหรือ
ภรรยาแล ้ว

ญีปุ่ น

ื
・ กรุณากรอกสัญชาติ หากไม่ใช่ส ัญชาติญปุ
ี ่ น โปรดระบุชอประเทศด
้วย

แยกกัน
อยู่

เป็ นหม ้าย

（ชือประเทศ）

ประเทศอืนๆ

ไปด ้านหลัง

ั
９ สถานทีอยูอ
่ าศยเมื
อ ５ ปี ก่อน (1 ตุลาคม 2558)

สถานทีเดียวกับ
ปั จจุบันนี

・ สําหรับบุคคลทีเกิดหลังวันที 1 ตุลาคม 2558 กรุณาระบายระบุสถานทีทีอยู่อาศัยเป็ นประจําหลังจากที
ได ้เกิดมา
・ กรณีทระบายช่
ี
อง สถานทีอืนในเขต/เขตปกครองท ้องถินเดียวกัน
หรือเขต/เขตปกครองท้องถินอืน กรุณากรอกชือจังหวัด/เขตปกครองท ้องถินด ้วย (กรณีทเป็
ี นเขต
กรุงโตเกียวหรือเมืองใหญ่ทรัี ฐบาลกําหนด กรุณากรอกชือเขตด ้วย)
・ เมืองใหญ่ทรัี ฐบาลกําหนด หมายถึง Sapporo‐shi,
จังหวัด
Sendai‐shi, Saitama‐shi, Chiba‐shi, Yokohama‐shi,
Kawasaki‐shi, Sagamihara‐shi, Niigata‐shi, Shizuoka‐shi,
Hamamatsu‐shi, Nagoya‐shi, Kyoto‐shi, Osaka‐shi,
เทศบาล
Sakai‐shi, Kobe‐shi, Okayama‐shi, Hiroshima‐shi,
อําเภอ
Kitakyusyu‐shi, Fukuoka‐shi, Kumamoto‐shi

ไปข ้อ 9

20 ปี ขนไป
ึ

10-20 ปี

5-10 ปี

1-5 ปี

・ กรณีทอาศั
ี
ยอยู่ ณ สถานทีปั จจุบันมาโดยตลอดตังแต่เกิด กรุณาระบายเฉพาะในช่อง ตงแต่
ั
เกิด
เท่านัน

ไม่ถงึ 1ปี

ตังแต่เกิด

ั
８ ระยะเวลาทีอาศยอยู
่ ณ สถานทีปัจจุบ ัน

ไปด ้านหลัง

สถานทีอืนในเขต/
เขตปกครองท ้องถิน
เดียวกัน

เขต/เขตปกครอง
ท ้องถินอืน

นอก
ประเทศญีปุ่ น

กรุณาเขียนสถานทีที
เคยอยูอ
่ าศ ัย

เขต ตําบล
หมูบ
่ ้าน

หมายเลข
โทรศ ัพท ์

ไปด้านหล ัง (หน้า 2)

่ี ้าหน้าทีมี
่ ข ้อซ ักถาม
ท่านอาจได ้ร ับการติดต่อกลับในกรณี ทเจ

調査員記入欄
世帯
の
種類

一般世帯
一人世帯 会社等の
独身寮の入居者を含む

学校の寮・
寄宿舎の
学生・生徒

病 院・療養所
の入 院 者

老人ホーム等
の社会施設
の入所者

その他

住宅
の
建て方

一戸建

長屋建
テラスハウス
を
含
む

共同住宅
ア パ ー ト ・
マンションなど

その他

建物全体の
階数

この世帯
の住宅が
あ る 階
階

階建

市区町村コード

調査区番号

世帯番号

事務使用欄

この世帯の調査票
枚の
うち

หน ้า 1

枚目

世－１２

ด้านนีเป็นด้านหล ัง กรุณากรอกด้านหน้าก่อน
ึ ษา
１０ การศก

調査票の対訳（タイ語版） 第２面
กําลังศึกษา

เรียนจบแล ้ว

ยังไม่ได ้เข ้าเรียน

・ กรุณาระบายระบุวา่ ปั จจุบันท่านกําลังศึกษาอยูใ่ นสถานศึกษาหรือไม่ จากนันจึงระบายตามลูกศร
ประถมศึกษา

・ สําหรับบุคคลทีกําล ังศึกษา กรุณาระบายตามช่องประเภทสถานศึกษา
ส่วนบุคคลทีได ้สําเร็จการศึกษาแล้ว กรุณาระบายในช่องระดับการศึกษาสูงสุดทีสําเร็จ
(สําหรับบุคคลทีได ้ออกจากสถานศึกษากลางคัน
กรุณาระบายในช่องระดับการศึกษาสูงสุดทีได ้สําเร็จก่อนหน ้านัน)

โรงเรียนอนุบาล

มัธยมศึกษาตอนต ้น

สถานรับเลียงเด็ก

มัธยมศึกษาตอนปลาย

มหาวิทยาลัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที
ได ้รับการรับรองจาก
รัฐบาล (โคโดโมะเอ็น)

บัณฑิตวิทยาลัย

ทารก/อืนๆ

วิทยาลัย/อาชีวะ

ั
่ ง 1 สปดาห์
１１ ท่านได้ทา
ํ งานในชว
ระหว่างว ันที 24-30 ก ันยายนหรือไม่

ใช ้เวลาส่วนใหญ่ในการทํางาน
ทํางานบ ้านด ้วยทํางานอืนด ้วย

ไปข ้อ 12

ทํางานไปด ้วยเรียนไปด ้วย

・ การทํางาน หมายถึง การทํางานทีก่อให ้เกิดรายได ้ เช่น เงินเดือน ฯลฯ
・ การช่วยงานทีบ ้าน (เช่น เกษตร งานในร ้าน ฯลฯ) ให ้ถือรวมอยูใ่ น การทํางาน ด ้วย
งานเสริมทําทีบ ้าน งานพาร์ตไทม์ และการทํางานพิเศษ
・กรณีทกํ
ี าลังศึกษาอยูใ่ นโรงเรียนเฉพาะด ้าน เช่น โรงเรียนภาษาญีปุ่ น ฯลฯ ให ้ถือรวมอยูใ่ น กําล ัง
ศึกษาอยู่ ด ้วย

ผู ้ทีไม่ได ้ทํางานอะไรเลย
กําลังหยุดงาน

ไปข ้อ 12

กําลังหางานทํา

จบแบบ
สํารวจ

ทํางานบ ้าน
กําลังศึกษาอยู่

ไปข ้อ 12

อืนๆ
(เด็กเล็ก ผู ้สูงอายุ ฯลฯ)

จบแบบ
สํารวจ

สําหร ับบุคคลทีกําล ังทํางานหรือกําล ังศึกษาอยู่
(ผู ้ทีระบายระบุวา่ "กําลังหยุดงาน" ในข ้อ 11 กรุณาเขียนตอบเกียวกับงานทีหยุดทําดังกล่าวในข ้อ 12-16)

ึ ษา
１２ สถานทีทํางานหรือสถานศก

บ ้านตนเอง
รวมถึงลูกจ ้างทีพัก
อาศัยอยูด
่ ้วย

・ สําหรับบุคคลทีทํางานไปด ้วยเรียนไปด ้วย กรุณาระบายเกียวกับสถานทีทํางานอยู่
・ กรณีระบายในช่อง เขต/เขตปกครองท้องถินอืน กรุณากรอกชือจังหวัด/เขตปกครองท ้องถินด ้วย
(สําหรับเขตกรุงโตเกียวและเมืองใหญ่ทรัี ฐบาลกําหนด กรุณากรอกถึงชือเขต)
・ เมืองใหญ่ทรัี ฐบาลกําหนด หมายถึง Sapporo‐shi, Sendai‐shi,
Saitama‐shi, Chiba‐shi, Yokohama‐shi, Kawasaki‐shi,
Sagamihara‐shi, Niigata‐shi, Shizuoka‐shi, Hamamatsu‐shi,
Nagoya‐shi, Kyoto‐shi, Osaka‐shi, Sakai‐shi, Kobe‐shi,
Okayama‐shi, Hiroshima‐shi, Kitakyusyu‐shi, Fukuoka‐shi,
Kumamoto‐shi

เขต/เขตปกครอง

เขต/เขตปกครอง

ท ้องถินเดียวกัน

ท ้องถินอืน

ไปข ้อ 14

ไปข ้อ 13

กรุณากรอกเขตทีตังอยู่

จังหวัด
เทศบาล
อําเภอ
เขต ตําบล
หมูบ
่ ้าน

่ ทีใชเ้ ดินทางไปสถานทีทํางาน
１３ ระบบขนสง
ึ ษา
หรือสถานศก

เดินเท ้า
อย่างเดียว

・ กรณีใช ้ระบบขนส่งมากกว่า 2 ประเภท กรุณาระบายระบุระบบขนส่งทีใช ้ให ้ครบทุกประเภท

รถประจํา
ทาง

รถไฟ

รถยนต์
ส่วนตัว

แท็กซี

จักรยาน
ยนต์

รถรับส่งของ
ทีทํางาน・โรงเรียน

จักรยาน

อืน ๆ

สําหร ับบุคคลทีกําล ังทํางาน
(ผู ้ทีระบายว่า "กําลังศึกษาอยู"่ ในข ้อ 11 ไม่ต ้องตอบข ้อ 14-16)
ลูกจ ้าง

１４ สถานภาพเป็นลูกจ้างหรือประกอบกิจการสว่ นต ัว
พนั กงานประจํา

・ พนักงานสัญญาจ ้าง พนักงานไม่ประจํา ฯลฯ ถือว่าอยูใ่ น พาร์ตไทม์/ทํางานพิเศษ/อืน ๆ
・ กิจการส่วนต ัว หมายถึง บุคคลทีบริหารธุรกิจส่วนตัว หรือบุคคลทีประกอบอาชีพอิสระ

พนั กงานจัดหา
ชัวคราว
(ฮะเก็น)

พาร์ตไทม์ / ทํางาน
พิเศษ /อืนๆ

กรรมการบริษัทหรือ
ห ้างร ้านเอกชน

กิจการส่วนตัว
มีพนั กงาน

ื
１５ ชอสถานที
ทํางานและรายละเอียดธุรกิจ
・ กรุณากรอกชือสถานทีทํางานทีท่านทํางานอยู่
(สํานักงานใหญ่ สํานักงานสาขา สาขาย่อย โรงงาน ห ้างร ้าน ฯลฯ)
・ กรุณากรอกรายละเอียดธุรกิจหลักทีสถานทีทํางานนันทําเป็ นหลักโดยละเอียด
・ สําหรับพนักงานจัดหาชัวคราว (พนักงานฮะเก็น) โปรดเขียนรายละเอียดของ
สถานทีทํางานทีท่านถูกส่งตัวไป

ไม่มพ
ี นั กงาน

แรงงานใน
ครอบครัว

งานเสริมทําทีบ ้าน

กรุณาเขียนอธิบายโดยละเอียด โดยดูตัวอย่างการเขียน
"วิธก
ี รอกแบบสํารวจฉบับแปลภาษาไทย" ในหน ้า 7
ชือของ
สถานที
ทํางาน

รายละเอียด
ของธุรกิจ

１６ รายละเอียดของงานทีทํา
・ กรุณาเขียนอธิบายรายละเอียดงานหลักทีท่านทําจริง

หน ้า 2

ขอขอบคุณทีตอบแบบสอบถาม

