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ตอ้งนบัทกุคน
ส�ามะโนประชากรครัง้นีม้เีป้าหมายเพือ่นับจ�านวนประชาชนทกุคน
ทีย่งัมชีวีติอยูใ่นสหรัฐฯ เพยีงหนึง่ครัง้ และในสถานทีท่ีถ่กูตอ้ง 
เราตอ้งการความชว่ยเหลอืจากคณุเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ มกีารนับจ�านวน
ประชากรในชมุชนของคณุทกุคน

ขอ้มลูส�ำมะโนประชำกรมคีวำมส�ำคญั 
รัฐธรรมนูญของสหรัฐฯ ก�าหนดใหม้กีารส�ารวจส�ามะโนประชากรทกุ ๆ 
10 ปี ผลการส�ารวจจะน�าไปใชเ้พือ่ตดัสนิจ�านวนทีน่ั่งสมาชกิส�าหรับ
แตล่ะรัฐในรัฐสภาสหรัฐฯ ก�าหนดพืน้ทีใ่หเ้ขตเลอืกตัง้ และตดัสนิวา่
จะน�ากองทนุรัฐบาลกลางทีม่มีลูคา่มากกวา่ 675 พันลา้นดอลลาร์
สหรัฐไปใชจ้า่ยกบัชมุชนตา่ง ๆ ในแตล่ะปีอยา่งไร

กำรมสีว่นรว่มเป็นหนำ้ทีพ่ลเมอืงของคณุ
การตอบแบบสอบถามส�ามะโนประชากรเป็นสิง่ทีก่�าหนดไวใ้หค้ณุตอ้ง
ปฏบิตั ิเพราะเป็นวธิทีีจ่ะมสีว่นรว่มในระบบประชาธปิไตยของเรา และ
บอกไดว้า่ “ฉันนับ!”

ขอ้มลูของคณุเป็นควำมลบั 
กฎหมายระดบัชาตปิกป้องคุม้ครองค�าตอบของคณุ ค�าตอบของคณุจะ
น�าไปใชเ้ฉพาะเพือ่ผลติขอ้มลูทางสถติเิทา่นัน้ หน่วยงานของรัฐบาล
หรอืศาลจะไมส่ามารถน�าไปใชใ้นทางทีเ่ป็นโทษตอ่คณุได ้

กรณุำใชคู้ม่อืเลม่นีเ้พือ่ตอบแบบสอบถำม
ส�ำมะโนประชำกร ค.ศ. 2020 ฉบบัพมิพ์
แบบสอบถามส�ามะโนประชากร ค.ศ. 2020 ฉบบัพมิพจ์ะสง่ตรงถงึตู ้
ไปรษณียแ์ละบนัไดบา้นทัว่ประเทศ

– –

Were there any additional  people staying here on April 1, 2020
that you did not include  in Question 1?

Mark all that apply.

Start here

2.
Use a blue or black pen.

Before you answer Question 1, count the people living in this
house, apartment, or mobile home using our guidelines.

• Coun t all people, including babies, who live and sleep here
most of the time.

1. How many people were living or staying in this house,
apartment, or mobile home on April 1, 2020?

Number o f people =

• If no one liv es and sleeps at this address most of the time , go
online  or call the number on page 8.

Children, related or unrelated, such as newborn babies, 
grandchildren, or foster children

Relatives, such as adult children, cousins, or in-laws

Nonrelatives, such as roommates or live-in babysitters

People staying here temporarily

No additional people

3. Is this house, apartment, or mobile home — Mark ONE box.

Owned by you or someone in this household with a mortgage
or loan? Include home equity loans.

Owned by you or someone in this household free and clear
(without a mortgage or loan)?

Rented?

Occupied without payment of rent?

The census must also include people without a permanent
place to live, so:

• If someone who does no t have a permanent place to live is
staying here on April 1, 2020, count that person.

4. What is your telephone number?

Telephone Number

We will only contact you if needed for o�cial Census Bureau
business .

The Census Bureau also conducts counts in institutions and
other places, so:

• Do no t count anyone living away from here, either at college
or in the Armed Forces.

• Do no t count anyone in a nursing home, jail, prison, detention
facility, etc., on April 1, 2020.

• Leave these people o� your questionnaire, even if they will
return to live here after they leave college, the nursing home ,
the military, jail, etc. Otherwise, they may be counted twice.

OR go online  to complete your 2020 Census questionnaire.

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Economics and Statistics Administration

U.S. CENSUS BUREAUThis is the o�cial questionnaire for this address.
It is quick and easy to respond, and your answers are protected by law.

FOR
OFFICIAL

USE ONLY

TM

ยนิดตีอ้นรบัสูส่�ำมะโนประชำกร ค.ศ. 2020
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กอ่นทีค่ณุจะเร ิม่ตน้

1. ตรวจหาแบบสอบถามของคณุและเปิดไปทีห่นา้แรก

2. ใชข้อ้มลูในคูม่อืฉบบัภาษาไทยเลม่นีเ้พือ่กาเครือ่งหมายใหค้�าตอบของคณุใน
แบบสอบถามฉบบัภาษาองักฤษ อยำ่เขยีนค�ำตอบของคณุลงในคูม่อืเลม่นี ้

3. กอ่นทีค่ณุจะตอบค�าถามขอ้แรก ใหนั้บจ�านวนคนทีอ่าศยัอยูใ่นบา้น อพารต์เมนต ์หรอื
บา้นส�าเร็จรปูหลงันี ้โดยใชค้�าแนะน�าทางดา้นลา่ง

ใครบำ้งทีต่อ้งนบั 

นบัคนทีอ่ำศยัอยูใ่นบำ้น อพำรต์เมนต ์
หรอืบำ้นส�ำเร็จรปูหลงันี:้

• นับใหห้มดทกุคน รวมทัง้ทารก ผูท้ีอ่าศยั
อยูแ่ละหลบันอนทีน่ีเ่ป็นสว่นใหญ่

• ถา้ไมม่บีคุคลใดอาศยัอยูห่รอืหลบั
นอน ณ ทีอ่ยูน่ีเ้ป็นสว่นใหญ ่ใหต้อบ
แบบสอบถามทางระบบออนไลน ์

ส�ำมะโนประชำกรตอ้งรวมถงึบคุคลที่
ไมม่ที ีอ่ยูอ่ำศยัถำวรดว้ยเชน่กนั: 

• หากมบีคุคลทีไ่มม่ทีีอ่ยูอ่าศยัถาวรพ�านัก
อาศยัทีน่ีใ่นวนัที ่1 เมษายน 2020 ให ้
นับบคุคลผูนั้น้ดว้ย 

นอกจำกนี ้ ส�ำนกังำนส�ำมะโนฐฯ ยงั
ท�ำกำรนบัประชำชนในสถำบนัและสถำนที่
อ ืน่ ๆ ดว้ย: 

• อยา่นับบคุคลทีอ่ยูใ่นบา้นพักคนชรา  
สถานทีค่มุขงัชัว่คราว เรอืนจ�า สถานกกักนั 
ฯลฯ ในวนัที ่1 เมษายน 2020 

• อยา่รวมบคุคลเหลา่นัน้ไวใ้นแบบสอบถาม
ของคณุ แมว้า่บคุคลดงักลา่วจะกลบัมา
พ�านักอาศยัทีน่ีห่ลงัจากทีเ่รยีนจบจาก
สถาบนัอดุมศกึษา หรอืยา้ยออกจากบา้น
พักคนชรา ปลดประจ�าการทหาร พน้โทษ
จากสถานทีค่มุขงัชัว่คราว ฯลฯ มฉิะนัน้ 
อาจมกีารนับบคุคลเหลา่นัน้ซ�้าสองครัง้

กรณุาอา่นค�าถามและค�าแนะน�าในหนา้ถดัไป  
อยำ่เขยีนค�ำตอบของคณุลงในคูม่อืเลม่นี้
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ตอบค�ำถำมในหนำ้แรก
อยา่เขยีนค�าตอบของคณุลงในคูม่อืเลม่นี้

ในวนัที ่1 เมษำยน 2020 บำ้น อพำรต์เมนต ์หรอื
บำ้นส�ำเร็จรปูหลงันีม้ผีูอ้ยูอ่ำศยัหรอืพ�ำนกัอยูก่ ีค่น? 

ในวนท 1 เมษำยน 2020 มคนอน ๆ่ื  ทคณไมได่ รวมไว้ ใน้
คำถำมขอ 1 อำศยอยทนหรอไม? 

ั ี่ ี ี่ ุ
� ้ ั ู ่ ี่ ี่ ื ่

กาเครือ่งหมาย  ทกุขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 � เด็ก ๆ ทัง้ทีเ่กีย่วดองและไมเ่กีย่วดองกนั เชน่ ทารกแรกเกดิ
ทารก หลาน หรอื ลกูอปุถมัภ์

 � ญาต ิเชน่ ผูใ้หญ ่เด็ก ๆ ลกูพีล่กูนอ้ง หรอืญาตโิดยการสมรส
 � บคุคลอืน่ทีไ่มใ่ชญ่าต ิเชน่ เพือ่นรว่มหอ้ง หรอืพีเ่ลีย้งทีอ่าศยัอยู่
ดว้ย

 � บคุคลทีอ่าศยัอยูท่ีน่ีช่ัว่คราว
 � ไมม่บีคุคลอืน่

บำ้น อพำรต์เมนต ์หรอืบำ้นส�ำเร็จรปูหลงันี ้—

 กาเครือ่งหมาย  ในชอ่งส�าหรับท�าเครือ่งหมายชอ่งเดยีว

 � คณุหรอืบคุคลในครัวเรอืนนีเ้ป็นเจา้ของ โดยมกีารจ�านองหรอื
เงนิกูใ้ชห่รอืไม?่ รวมถงึสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั

 � คณุหรอืบคุคลในครัวเรอืนนีเ้ป็นเจา้ของ โดยปลอดภาระหนีแ้ลว้ 
(ไมม่กีารจ�านองหรอืเงนิกู)้ ใชห่รอืไม?่

 � ทีเ่ชา่แลว้ใชห่รอืไม?่
 � เป็นทีพั่กอาศยัโดยไมจ่า่ยคา่เชา่ใชห่รอืไม?่

หมำยเลขโทรศพัทข์องคณุคอือะไร? 

เราจะตดิตอ่คณุเฉพาะในกรณีทีจ่�าเป็นตอ่การด�าเนนิงานของ
ส�านักงานส�ามะโน อยา่งเป็นทางการเทา่นัน้ 

หมายเลขโทรศพัท์

จ�านวนคน
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ตอบค�ำถำมทีอ่ยูด่ำ้นซำ้ยของหนำ้ 2
อยา่เขยีนค�าตอบของคณุลงในคูม่อืเลม่นี้

กรณุาใหข้อ้มลูเกีย่วกบัแตล่ะบคุคลทีอ่าศยัอยูท่ีน่ี ่หากมบีคุคลใด
อาศยัอยูท่ีน่ีโ่ดยจา่ยคา่เชา่หรอืเป็นเจา้ของทีอ่ยูอ่าศยัแหง่นี ้ให ้
เริม่ตน้ดว้ยการระบบุคุคลผูนั้น้ไวใ้นรายการวา่เป็นบคุคลที ่1 หาก
เจา้ของหรอืบคุคลทีจ่า่ยคา่เชา่ไมอ่ยูอ่าศยัทีน่ี ่ใหเ้ริม่ตน้ดว้ยการ
ระบผุูใ้หญค่นใดคนหนึง่ทีอ่าศยัอยูท่ีน่ีว่า่เป็นบคุคลที ่1

บคุคลที ่1 มชีือ่วำ่อะไร? 

กรณุาใหช้ือ่บคุคลที ่1 เป็นตวัอกัษรภาษาองักฤษ

นามสกลุ 
(last name[s])

อกัษรยอ่ของชือ่รอง  
(middle initial)

บคุคลที ่1 เป็นเพศใด? กาเครือ่งหมาย  ในชอ่ง
ส�าหรับท�าเครือ่งหมายชอ่งเดยีว 

 � ชาย  � หญงิ

บคุคลที ่1 มเีชือ้สำยฮสิแปนกิ ละตนิ หรอืสเปนใชห่รอืไม?่

 � ไมใ่ช ่ไมม่เีชือ้สายฮสิแปนกิ ละตนิ หรอืสเปน
 � ใช ่ชาวเม็กซกินั ชาวเม็กซกินั ชาวอเมรกินัเชือ้สายเม็กซกินั
ชาวชคิาโน

 � ใช ่ชาวเปอรโ์ตรโิก
 � ใช ่ชาวควิบา
 � ใช ่เชือ้สายฮสิแปนกิ ละตนิ หรอืสเปนอกีสายหนึง่ — เขยีนตวั
บรรจง ตวัอยา่งเชน่ ชาวซลัวาดอร ์ชาวโดมนิกินั ชาวโคลอมเบยี
ชาวกวัเตมาลา ชาวสเปน ชาวเอกวาดอร ์ฯลฯ 

เดอืน

บคุคลที ่1 มอีำยเุทำ่ใด และวนัเดอืนปีเกดิของบคุคลที ่1 คอื
เมือ่ใด? 

ในกรณีของทารกทีม่อีายตุ�า่กวา่ 1 ปี อยา่เขยีนอายเุป็นเดอืน ให ้
เขยีนวา่อายเุทา่กบั 0

วนั ปีเกดิอาย ุเป็นปีใน
วนัที ่1 เมษายน 

2020

ชอ 
(first name) 

ื่
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ตอบค�ำถำมหนำ้ที ่2 ทำงดำ้นขวำมอื
อยา่เขยีนค�าตอบของคณุลงในคูม่อืเลม่นี้

บคุคลที ่1 มเีชือ้ชำตอิะไร?
กาเครือ่งหมาย  ในชอ่งส�าหรับท�าเครือ่งหมายตัง้แตห่นึง่ชอ่งขึน้
ไปและเขยีนเชือ้ชาต ิหรอืแหลง่ทีม่าดว้ยตวับรรจง 

 � ชาวผวิขาว — เขยีนตวับรรจง ตวัอยา่งเชน่ ชาวเยอรมนั ชาว
ไอรชิ ชาวองักฤษ ชาวอติาล ีชาวเลบานอน ชาวอยีปิต ์ฯลฯ

 � ชาวผวิด�า หรอืชาวอเมรกินัเชือ้สายแอฟรกิา — เขยีนตวับรรจง
ตวัอยา่งเชน่ ชาวอเมรกินัเชือ้สายแอฟรกิา ชาวจาเมกา ชาวเฮติ
ชาวไนจเีรยี ชาวเอธโิอเปีย ชาวโซมาเลยี ฯลฯ

 � ชนพืน้เมอืงอเมรกินั หรอืชนพืน้เมอืงอะแลสกา — เขยีนชือ่
ของชนเผา่ทีจ่ดทะเบยีนหรอืชนเผา่หลกั ตวัอยา่งเชน่ Navajo
Nation, Blackfeet Tribe, ชาวมายา ชาวแอสเท็ก Native 
Village of Barrow Inupiat Traditional Government, 
Nome Eskimo Community ฯลฯ

 � ชาวจนี  � ชาวเวยีดนาม  � ชาวฮาวายพืน้เมอืง
 � ชาวฟิลปิปินส์  � ชาวเกาหลี  � ชาวซาโมน
 � ชาวอนิเดยี  � ชาวญีปุ่่ น  � ชาวชามอรโ์ร
 � ชาวเอเชยีอืน่ 
ๆ — เขยีนตวั
บรรจง ตวัอยา่ง
เชน่ ชาว
ปากสีถาน ชาว
กมัพชูา ชาวมง้ 
ฯลฯ

 � ชาวเกาะแปซฟิิกอืน่ ๆ
— เขยีนตัวบรรจง
ตัวอยา่งเชน่ 
ชาวตองกา ชาวฟิจ ิ
ชาวมารแ์ชลล ์ฯลฯ

 � ชนชาตอิืน่ ๆ บางชนชาต ิ— เชือ้ชาต ิหรอื แหลง่ทีม่ายดว้ยตวั
บรรจง
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ตอบค�ำถำมส�ำหรบัแตล่ะบคุคลทีเ่พิม่ข ึน้
แตล่ะบคุคลทีเ่พิม่ข ึน้จะไดร้บัค�ำถำมสองขอ้ทำงดำ้นลำ่ง

อยา่เขยีนค�าตอบของคณุลงในคูม่อืเลม่นี้

โดยปกตแิลว้ บคุคลผูน้ ีอ้ำศยัหรอืพ�ำนกัอยูใ่นสถำนทีแ่หง่อืน่
ใชห่รอืไม?่ 
กาเครือ่งหมาย  ทกุขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง

 � ไมใ่ช่
 � ใช ่เพือ่สถาบนัอดุมศกึษา
 � ใช ่เพือ่ไปเขา้ประจ�าการ
ราชการทหาร

 � ใช ่เพือ่ไปท�างานหรอืท�า
ธรุกจิ

 � ใช ่ในบา้นพักคนชรา

 � ใช ่อยูก่บัพอ่หรอืแมห่รอืญาติ
อืน่ ๆ

 � ใช ่ทีอ่ยูอ่าศยัตามฤดกูาล
หรอืบา้นหลงัทีส่อง

 � ใช ่ในสถานทีค่มุขงัชัว่คราว
หรอืเรอืนจ�า

 � ใช ่เพือ่เหตผุลอืน่

บคุคลผูน้ ีเ้ก ีย่วดองกบับคุคลที ่1 อยำ่งไร? 

กาเครือ่งหมาย  ในชอ่งส�าหรับท�าเครือ่งหมายชอ่งเดยีว

 � สาม/ีภรรยา/คูช่วีติตา่งเพศ
 � คูช่วีติตา่งเพศทีไ่มจ่ดทะเบยีนสมรส
 � สาม/ีภรรยา/คูช่วีติทีเ่ป็นเพศเดยีวกนั
 � คูช่วีติเพศเดยีวกนัทีไ่มจ่ดทะเบยีนสมรส
 � ลกูชายหรอืลกูสาวโดยสายเลอืด
 � ลกูบญุธรรมชายหรอืลกูบญุธรรมหญงิ
 � ลกูเลีย้งชายหรอืลกูเลีย้งหญงิ
 � พีช่าย/นอ้งชาย หรอื พีส่าว/นอ้งสาว

 � บดิาหรอืมารดา
 � หลาน
 � พอ่ตา/พอ่สามหีรอืแมย่าย/แมส่ามี
 � ลกูเขยหรอืลกูสะใภ ้
 � ญาตอิืน่ ๆ
 � เพือ่นรว่มหอ้งหรอืเพือ่นรว่มบา้น
(roommate or housemate)

 � ลกูอปุถมัภ์
 � บคุคลอืน่ทีไ่มใ่ชญ่าติ



8 ส�านักงานส�ามะโนสหรัฐฯ

ตอบค�ำถำมหนำ้ 8 ถำ้คณุนบัไดม้ำกกวำ่หกคน
อยา่เขยีนค�าตอบของคณุลงในคูม่อืเลม่นี้

D-G (tha) Thai

ส�ำมะโนประชำกร ค.ศ. 
2020 งำ่ยทีส่ดุเทำ่ที่
เคยมมีำ

คณุทรำบหรอืไมว่ำ่คณุสำมำรถ
ตอบแบบส�ำรวจทำงระบบออนไลน์
ได?้
หากคณุสามารถตอบแบบส�ารวจส�ามะโนประชากร 
ค.ศ. 2020 ทางระบบออนไลนไ์ด ้กรณุาไปยงัที่
อยู ่url ทีพ่มิพไ์วบ้นแบบสอบถาม 

วดิโีอแนะน�ำกำรตอบแบบส�ำรวจส�ำมะโนประชำกร 
ค.ศ. 2020 ทำงระบบออนไลนม์ใีหช้มไดท้ี ่
2020census.gov/languages

กรณุาสง่แบบสอบถามภาษาองักฤษทีต่อบเสร็จแลว้ลงในซองจดหมายทีต่ดิแสตมป์แลว้ทีค่ณุไดรั้บ

เกีย่วดองกบับคุคลที ่
1 ใชห่รอืไม?่

 � ใช่  � ไมใ่ช่

อาย ุเป็น
ปีในวนัที ่
1 เมษายน 

2020

เดอืน วนัชาย หญงิ ปีเกดิ

อกัษรยอ่ของชือ่รอง  
(middle initial)

นามสกลุ 
(last name[s])

ชือ่ 
(first name) 




