สําหรับเจ้าหน้าที่
แบบสอบถามชุดที_่ _________(เลข 3 หลัก)
ลงชื่อ___________________________
ผู้สัมภาษณ์/ผู้รวบรวมข้อมูล

โครงการสํารวจค่าใช้จ่ายที่จําเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือ
ในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2557
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน
1. แรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือที่ทําการสํารวจ หมายถึง
1.1 แรงงานที่มีวุฒิการศึกษาไม่เกินชั้น ม.6 ทั้งที่เพิ่งจบการศึกษาหรือจบมาหลายปีแล้ว แต่ไม่เคยทํางานหรือเคยทํามาแล้ว
แต่รวมระยะเวลาการทํางานเก่ากับงานที่ทําอยู่ในปัจจุบันแล้วไม่เกิน 1 ปี
1.2 ลูกจ้างซึ่งตกลงทํางานให้นายจ้างและได้รับค่าจ้างตอบแทนจากการทํางานไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างรายวันหรือรายเดือนก็ตาม
2. ให้ผู้สัมภาษณ์ เป็นผู้บันทึกข้อมูลลงในแบบสํารวจเอง / และสัมภาษณ์เฉพาะลูกจ้างที่เป็นคนไทย
3. โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่าง หรือเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับคําตอบของลูกจ้าง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ___________________________________________________________________
เลขทะเบีียนนิิติบุคคล _________________________________
ที่อยู่ เลขที่____________ หมู่ที่ ________ ซอย _____________________ ถนน_____________________
แขวง/ตําบล______________________ เขต/อําเภอ______________________จังหวัด_____________________
รหัสไปรษณีย์__________________________ โทรศัพท์_____________________________________________
ขนาดสถานประกอบการ
จํานวนลูกจ้างทั้งหมดในสถานประกอบการ_______________คน
เล็ก (แรงงาน 1 - 50 คน)
กลาง (แรงงาน 51-200 คน)
ใหญ่ (แรงงาน 201 คนขึ้นไป)
ประเภทอุตสาหกรรม
A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง(_______)
B การทําเหมืองแร่และเหมืองหิน(__________)
C การผลิต (________)
D ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ําและระบบปรับอากาศ(______)
E การจัดหาน้ํา การจัดการ และการบําบัดน้ําเสีย
F การก่อสร้าง (________)
ของเสีย และสิ่งปฏิกูล (_________)
G การขายส่งและการขายปลีก
H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า (________)
การซ่อมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ (__________)
I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (________)
J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (________)
K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (_______)
L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (________)
M กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิค(_____)
N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (______)
O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ
P การศึกษา (________)
และการประกันสังคมภาคบังคับ (________)
Q กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์(_____)
R ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ (________)
T กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล/กิจการ
S กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ (________)
U กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศ (________)
การผลิตสินค้าและบริการที่ทําขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน
ซึ่งไม่สามารถจําแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน(______)
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คํานําหน้าชื่อ
นาย
นาง
นางสาว
อื่นๆ(ระบุ)_______________
ชื่อ____________________________นามสกุล________________________________
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน____________________________________________
เพศ
ชาย
หญิง
ที่อยู่ เลขที่____________ หมู่ที่ ________ ซอย ____________________ ถนน______________________
แขวง/ตําบล_____________________ เขต/อําเภอ_______________________จังหวัด____________________
รหัสไปรษณีย์_____________________ โทรศัพท์______________________________
วัน/เดือน/ปี เกิด วันที่___________ เดือน_________________________ ปี______________
การศึกษา
ต่ํากว่าประถมศึกษา(ป.1-ป.5)
ประถมศึกษา ( ป.6)
มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1 - ม.3)
อื่นๆ(ระบุ)_____________
มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4 - ม.6 )
ภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้าน (เลือกตอบเพียงข้อใดข้อหนึ่ง)
อยู่ในจังหวัดเดียวกับสถานประกอบกิจการที่ท่านทํางานอยู่
อยู่ในจังหวัดอื่น (ระบุจังหวัด)______________________________
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่พักอาศัยอยู่ด้วยกันในปัจจุบัน___________________คน (รวมตัวท่าน)
จํานวนผู้ที่ท่านต้องอุปการะเลี้ยงดู___________________คน (ทั้งที่อยู่ดว้ ยกันและส่งเงินให้)
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่มีรายได้ ___________________คน (ยกเว้นตัวท่าน)
รายได้ของสมาชิกทกคนในครอบครั
รายไดของสมาชกทุ
กคนในครอบครวตอเดอน
วต่อเดือน ___________________บาท
บาท (ยกเวนตวทาน)
(ยกเว้นตัวท่าน)

ตอนที่ 2 การสํารวจค่าจ้างขั้นต่ําและค่าใช้จ่ายที่จําเป็นต่อคน (เฉพาะตัวท่าน)
14. ประเภทลูกจ้าง
(กรณีลูกจ้างรายเดือนได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนให้หารด้วย 30 เพื่อเป็นค่าจ้างที่ได้รับต่อวัน)
(กรณีลูกจ้างรายเหมาให้นําค่าจ้างที่ได้รับมาเฉลี่ยค่าจ้างเฉพาะวันและเวลาที่ทํางานปกติ)
14.1 ลูกจ้างรายวัน
ค่าจ้างที่ได้รับ.......................บาท/วัน
14.2 ลูกจ้างรายเดือน
ค่าจ้างที่ได้รับ.......................บาท/วัน
14.3 ลูกจ้างรายเหมา
ค่าจ้างเหมาเฉลี่ย..................บาท/วัน
15. รายได้อื่นจากการทํางานในสถานประกอบกิจการ
(กรณีลูกจ้างรายเดือนได้รับค่าเบี้ยขยัน/OT/ค่ากะ เป็นรายเดือนให้หารด้วย 30 เพื่อเป็นรายได้อื่นต่อวัน)
(กรณีลูกจ้างรายวันได้รับค่าเบี้ยขยัน/OT/ค่ากะ เป็นรายเดือนให้หารด้วย 26 เพื่อเป็นรายได้อื่นต่อวัน)
15.1 ค่าเบี้ยขยัน
ค่าจ้างที่ได้รับ ___________ บาท/วัน
15.2 ค่า OT
ค่าจ้างที่ได้รับ ___________ บาท/วัน
15.3 ค่ากะ
ค่าจ้างที่ได้รับ ___________ บาท/วัน
15.4 อื่นๆ (ระบุ)...............................................................
ค่าจ้างที่ได้รับ ___________ บาท/วัน
16. เวลาทํางานปกติ___________________ช.ม./วัน
17. เวลาพัก___________________ช.ม./วัน
เดือน
18. อายุการทํางานทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นทํางานจนถึงปัจจุบัน
19. ท่านเคยทํางานในสถานประกอบการอื่นมาแล้ว_________________เดือน

-320. ค่าใช้จ่ายต่อเดือน (เฉพาะตัวลูกจ้างเอง)
20.1 อาหารต่อเดือน
20.1.1 อาหารปรุงสําเร็จ(แกงถุง/อาหารตามสั่ง/ข้าวราดแกง/ก๋วยเตี๋ยว)
______________บาท/เดือน
20.1.2 ซื้ออาหารสดมาปรุงด้วยตนเอง
______________บาท/เดือน
20.2 เครื่องดื่ม (น้ําดื่ม นม)
______________บาท/เดือน
20.3 ที่อยู่อาศัย (ตอบเพียงข้อใดข้อหนึ่ง)
20.3.1 ค่าเช่า
______________บาท/เดือน
20.3.2 ค่าผ่อนชําระ(ต้องเป็นบ้านที่ลูกจ้างอาศัยอยู่ในปัจจุบัน)
______________บาท/เดือน
20.4 ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า โทรศัพท์บ้าน น้ําประปา)
______________บาท/เดือน
20.5 ค่ารักษาพยาบาลและยา(นอกจากสํานักงานประกันสังคม/สวัสดิการของบริษัท)
______________บาท/เดือน
20.6 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
20.6.1 เสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่ม/รองเท้า
______________บาท/เดือน
20.6.2 ของใช้ส่วนตัวประจําวัน (เช่น สบู่ แชมพู ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผ้าอนามัย)
______________บาท/เดือน
20.7 ค่ายานพาหนะ
20.7.1 ค่าน้ํามันรถยนต์/ค่าน้ํามันรถจักรยานยนต์ส่วนตัว
______________บาท/เดือน
20.7.2 ค่ารถจักรยานยนต์รับจ้าง/รถประจําทาง/รถรับจ้าง/เรือรับจ้าง
______________บาท/เดือน
20.8 ค่าทําบุญ / ทอดกฐิน / ทอดผ้าป่า
______________บาท/เดือน
20.9 ค่าใช้จ่ายเพื่อการบันเทิง / พักผ่อน(เช่น ดู/ซื้อหนัง หนังสือ)
______________บาท/เดือน
21. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ((เฉพาะตัวลููกจ้างเอง))
ค่าโทรศัพท์มือถือ(ค่าใช้บริการทั้งแบบรายเดือนบัตรเติมเงิน)
______________บาท/เดือน
ค่าผ่อนสินค้า (เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์ เครื่องเสียง หม้อหุงข้าว พัดลม ตู้เย็น )
______________บาท/เดือน
ค่าใช้จ่ายในการเสี่ยงโชค (ล๊อตเตอรี่ หวย และอื่นๆ)
______________บาท/เดือน
อื่นๆ (ระบุ).....................................................
______________บาท/เดือน
22. รายได้อื่น ๆ นอกจากการทํางานในสถานประกอบกิจการ (เฉพาะตัวลูกจ้างเอง)
เกษตรกรรม (ทําสวน ทํานา ทําไร่ เลี้ยงสัตว์)
______________บาท/เดือน
ค้าขาย (ขายอาหาร ทําธุรกิจขายตรง ขายของเบ็ดเตล็ด ฯลฯ)
______________บาท/เดือน
รับจ้างทั่วไป (ซัก-รีดเสื้อผ้า พิมพ์เอกสาร ตัดหญ้า เลี้ยงวัว ฯลฯ)
______________บาท/เดือน
บริการทั่วไป (ซ่อมรถยนต์/จักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ตัดผม เสิร์ฟอาหาร ฯลฯ)
______________บาท/เดือน
อื่นๆ (ระบุ).........................................................................
______________บาท/เดือน
23. ประเภทของสวัสดิการที่ท่านได้รับ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ที่พัก
รถรับส่ง
อาหาร_____________บาท/เดือน
ชุดทํางาน____________ชุด/ปี
ค่ารักษาพยาบาลบริษัท____________บาท/เดือน
ประกันสุขภาพกลุ่ม
บาท
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
สวัสดิการเงินกู้ยืม
อื่น ๆ โปรดระบุ_________________
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

