แบบสํารวจลูกจ้าง หน้าที่ 1/3
สําหรับเจ้าหน้าที่
แบบสอบถามชุดที่_______(เลข 3 หลัก)
ลงชื่อ_________________________
ผู้สัมภาษณ์/ผู้รวบรวมข้อมูล

โครงการสํารวจค่าใช้จ่ายที่จําเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือ
ในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน
1. แรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือที่ทําการสํารวจ หมายถึง
1.1 แรงงานที่มีวุฒิการศึกษาไม่เกินชั้น ม.6 ทั้งที่เพิ่งจบการศึกษาหรือจบมาหลายปีแล้ว แต่ไม่เคยทํางานหรือเคยทํา
มาแล้ว แต่รวมระยะเวลาการทํางานเก่ากับงานที่ทําอยู่ในปัจจุบันแล้วไม่เกิน 1 ปี
1.2 ลูกจ้างซึ่งตกลงทํางานให้นายจ้างและได้รับค่าจ้างตอบแทนจากการทํางานไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างรายวันหรือรายเดือนก็ตาม

2. ให้ผู้สัมภาษณ์ เป็นผู้บันทึกข้อมูลลงในแบบสํารวจเอง / และสัมภาษณ์เฉพาะลูกจ้างที่เป็นคนไทย
3. โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่าง หรือเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับคําตอบของลูกจ้าง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ_______________________________________________________________
เลขทะเบียนนิติบุคคล _________________________________
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 (โปรดระบุกิจกรรมย่อย 01-99 ในวงเล็บตามคําอธิบาย 2)
A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง(____)
B การทําเหมืองแร่และเหมืองหิน(_____)
C การผลิต (____)
D ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ําและระบบปรับอากาศ(___)
E การจัดหาน้ํา การจัดการน้ําเสียและของเสียรวมถึง
F การก่อสร้าง (____)
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (____)
G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์
H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า (____)
และรถจักรยานยนต์ (____)
I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (____)
J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (____)
K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (____)
L กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (____)
M กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ(___)
N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (___)
O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ
P การศึกษา (____)
และการประกันสังคมภาคบังคับ (____)
Q กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์(____)
R ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ (____)
T กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิต
S กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ (____)
( )
U กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศ
สินค้าและบริการที่ทําขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน
และภาคีสมาชิก (____)
ซึ่งไม่สามารถจําแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน(____)
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2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.
12
12.
13.

คํานําหน้าชื่อ
นาย
นาง
นางสาว
อื่นๆ(ระบุ)_______________
ชื่อ____________________________นามสกุล________________________________
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน____________________________________________
เพศ
ชาย
หญิง
ที่อยู่ตามทะบียนบ้านเลขที่___________ หมู่ที่ _______ ซอย ____________ ถนน_______________
แขวง/ตําบล___________________ เขต/อําเภอ______________________จังหวัด___________________
รหัสไปรษณีย์_____________________ โทรศัพท์บ้าน/มือถือ______________________________
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 (ทั้งที่อยู่ด้วยกันและส่งเงินให้)
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่มีรายได้ ___________________คน
จานวนสมาชกในครวเรอนทมรายได
คน (ยกเวนตวทาน)
(ยกเว้นตัวท่าน)
รายได้ของสมาชิกทุกคนในครอบครัวต่อเดือน ___________________บาท (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
18. อายุการทําํ งานทังั้ หมดตัั้งแต่่เริิ่มต้้นทํํางานจนถึึงปัจจุบัน __________________เดืือน
18
19. ท่านเคยทํางานในสถานประกอบการอื่นมาแล้ว_________________เดือน
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20. 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)
20.3 ที่อยู่อาศัย (ตอบเพียงข้อใดข้อหนึ่ง)
20.3.1 ค่าเช่า
______________บาท/เดือน
______________บาท/เดือน
20.3.2 ค่าผ่อนชําระ(ต้องเป็นบ้านที่ลูกจ้างอาศัยอยู่ในปัจจุบัน)
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(เช่
( น ดูู/ซื้อหนัง หนังสือ)
______________บาท/เดือน
______________
21. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (เฉพาะตัวลูกจ้างเอง)
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
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ______________บาท
สวัสดิการเงินกู้ยืม
อื่น ๆ โปรดระบุ_________________
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
ขอขอบคุณในความร่วมมือ (หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ สํานักงานคณะกรรมการค่าจ้าง โทร.0-2643-4377, 0 -2232-1139-40 )
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คําอธิบายแบบสอบถาม
โครงการสํารวจค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556
แบบสอบถามนี้ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ สํ า รวจค่ า ใช้ จ่ า ยที่ จํ า เป็ น ของแรงงานเพื่ อ พั ฒ นาฝี มื อ ที่ อ ยู่ ใ น
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา
คําจํากัดความของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือ คือ แรงงานที่มีวุฒิการศึกษาไม่เกินชั้น ม. 6 ทั้งที่เพิ่งจบ
การศึกษา หรือจบมาหลายปีแล้ว แต่ไม่เคยทํางานหรือเคยทํามาแล้ว แต่รวมระยะเวลาการทํางานเก่ากับงานที่ทําอยู่
ในปัจจุบันแล้ว ไม่เกิน 1 ปี
ดังนั้น การเลือกลูกจ้างที่จะมาให้ข้อมูล ผู้สัมภาษณ์ ต้องสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของลูกจ้างในเรื่องวุฒิ
การศึกษาที่ลูกจ้างใช้ในการสมัครทํางานประสบการณ์การทํางานจากที่อื่นและอายุการทํางาน หากคุณสมบัติลูกจ้าง
ไม่ตรงกับคําจํากัดความของแรงงานไร้ฝีมือข้างต้นไม่ต้องเก็บข้อมูล เพราะข้อมูลที่ได้จะไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ
ทั้งนี้ การกําหนดลําดับชุดของแบบสอบถามให้กํ าหนดเป็นตัวเลข 3 หลั ก เช่น แบบสอบถามชุดที่
001,002,... เป็นต้น เพื่อการเรียงลําดับของแบบสอบถามจะได้ตรงกับลําดับที่กําหนดในโปรแกรมประมวลผล
ข้อ
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

คําอธิบาย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
- ชื่อบริษัทหรือสถานประกอบการที่ลูกจ้างทําอยู่ในปัจจุบัน
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- ที่อยู่/ที่ตั้งชื่อบริษัท หรือสถานประกอบการ
- ขนาดสถานประกอบการแยกเป็น ขนาดเล็ก
จํานวนแรงงาน 1 - 50 คน
ขนาดกลาง
จํานวนแรงงาน 51 - 200 คน
ขนาดใหญ่
จํานวนแรงงาน 201 คนขึน้ ไป
- ประเภทของอุตสาหกรรม บริษัทหรือสถานประกอบการที่ลูกจ้างทํางานอยู่เกี่ยวข้องกับงานประเภทใด
ต่อไปนี้พร้อมทั้งระบุประเภทกิจกรรมย่อยในวงเล็บเช่น  C การผลิต (10) (รายละเอียดในอธิบาย2)
คํานําหน้าชื่อ นาย,นาง,นางสาว,อื่นๆ ของลูกจ้าง
ชื่อและนามสกุลของลูกจ้าง
เลขบัตรประจําตัวประชาชนของลูกจ้าง
เพศ ชาย หรือ หญิง
ที่อยู่ของลูกจ้างตามทะเบียนบ้าน
วัน/เดือน/ปี เกิด
การศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุดที่ลูกจ้างเรียนจบ
ภูมิลําเนา ตามทะเบียนบ้าน
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนทีพ่ ักอาศัยอยู่ด้วยกันในปัจจุบนั รวมตัวของท่านมีกี่คน หมายถึง บุคคลทีอ่ าศัยอยู่
ในบ้านเดียวกัน กินอยู่ร่วมกัน เช่น ตัวท่าน พ่อ แม่ พี่ น้อง ลูก ภรรยา อืน่ ๆ
จํานวนบุคคลที่ท่านต้องอุปการะเลี้ยงดู (ทั้งที่อยู่ด้วยกันหรือต้องส่งเงินให้)
จํานวนสมาชิกทุกคนในครัวเรือนที่มีรายได้ (อาศัยอยู่ร่วมกัน) ยกเว้นตัวลูกจ้าง
จํานวนรายได้ของสมาชิกในครัวเรือนต่อเดือน (ยกเว้นลูกจ้าง)
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15.1
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15.3
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ตอนที่ 2 การสํารวจค่าจ้างขั้นต่ําและค่าใช้จ่ายที่จําเป็นต่อคน (เฉพาะตัวท่าน)
ค่าจ้างต่อวันทีล่ ูกจ้างได้รับ เฉพาะวันทํางานปกติ แยกตามประเภทลูกจ้าง
- รายวัน
- รายเดือน (ค่าจ้างรายเดือนหารด้วย 30 เพือ่ เป็นค่าจ้างที่ได้รับต่อวัน)
- รายเหมา (ให้นําค่าจ้างที่ได้รับมาเฉลี่ยค่าจ้างเฉพาะวันและเวลาที่ทํางานปกติ)
รายได้อื่นจากการทํางานในสถานประกอบกิจการ
ค่าเบี้ยขยัน ทีล่ ูกจ้างได้รับคํานวณเป็นวัน สมมติ นาย ก. ได้รับเบี้ยขยันเป็นรายเดือน ๆ ละ 520 บาท
หากคํานวณเป็นรายวันให้หารด้วย 26 วันทํางาน = 520 บาท / 26 วัน = 20 บาท
ค่า OT คือ ค่าตอบแทนทํางานล่วงเวลา ให้คิดเฉพาะค่า OT ในวันทํางานปกติและวันหยุด
สมมติ นาย ก. ได้รับทุก 15 วัน คือวันที่ 15 และวันที่ 1 ของเดือน ก็ให้นํารายได้ทั้ง 2 ส่วน มารวมกัน
แล้วหารด้วย 26 วันทํางาน เช่น นาย ก. ได้รับค่าทํางานล่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 = 600 บาท
และค่าทํางานล่วงเวลาระหว่างวันที่ 16 ถึงวันที่ 30 = 800 บาท ดังนั้น ค่าทํางานล่วงเวลาต่อวันเท่ากับ
( 600 บาท + 800 บาท ) / 26 วัน = 54 บาท หรือได้รับเป็นรายเดือนก็ให้หารด้วย 26 วัน
ค่ากะที่ลูกจ้างได้รับคํานวณเป็นวัน สมมติ นาย ก.ได้รับค่ากะเป็นรายเดือน เดือนละ 520 บาท
หากคํานวณเป็นรายวันให้หารด้วย 26 วันทํางาน = 520 บาท /26 วัน = 20 บาท
อื่นๆ เช่น รับจ้างเข้าเวรแทนลูกจ้างคนอื่น
เวลาทํางานปกติ หมายถึง เวลาทํางานปกติทํางานวันละกี่ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาทํางานล่วงเวลา)
เวลาพัก หมายถึง เวลาพักระหว่างการทํางาน คิดเป็นกีช่ ั่วโมงต่อวัน (ให้รวมเวลาพักระหว่างทํางานด้วย)
อายุการทํางานทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นทํางานจนถึงปัจจุบันตอบเป็นจํานวนเดือน (ต้องไม่เกิน 1 ปี)
ท่านเคยทํางานในสถานทีท่ ํางานอื่นมานานแล้วกี่เดือน หากเคยทํางานมาจากที่อื่น รวมกับที่ทํางานเดิมแล้ว
ไม่เกิน 1 ปี
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน (เฉพาะตัวลูกจ้างเอง)
ค่าใช้จ่ายที่ลูกจ้างซื้ออาหารปรุงสําเร็จมาทานเอง เช่น แกงถุง อาหารตามสั่ง ข้าวราดแกง ก๋วยเตี๋ยว
สมมติ ว่าใน 1 วัน นาย ก. ต้องซื้อข้าวทาน 2 มื้อ คือ มื้อเช้า กับ มื้อเที่ยง หากค่าอาหารตกมื้อละ
20 บาท = 2 มื้อ x 20 บาท = 40 บาท ถ้าคิดเป็น 1 เดือน = 40 บาท x 30 วัน = 1,200 บาท
ดังนั้น ค่าซือ้ อาหารสําเร็จรูป ของนาย ก. จึงเท่ากับ 1,200 บาท/เดือน
ซื้ออาหารสดมาปรุงด้วยตนเอง เช่น ข้าวสาร น้ําปลา กะปิ กระเทียม ฯลฯ
สมมติ ในครอบครัวลูกจ้างมีสมาชิก 4 คน ทํากับข้าวทานวันละ 1 มื้อเฉพาะตอนเย็น โดยซื้อข้าวสารเดือนละ
20 ก.ก.ๆ ละ 15 บาท = 300 บาท ซื้ออาหารสด เช่น ไก่ ปลา เนื้อหมู ผัก ฯลฯ เฉลีย่ วันละ 100 บาท 1
เดือนเท่ากับ 100 บาท x 30 วัน = 3,000 บาท ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารสดของลูกจ้าง= 300 บาท
+3,000 บาท = 3,300 บาท ถ้าคิดเฉพาะลูกจ้างคนเดียวเท่ากับ 3,300 บาท / 4 คน = 850 บาท
ค่าเครื่องดื่ม ที่ดื่มระหว่างรับประทานอาหาร เช่น น้ําดื่ม นม (ไม่รวมค่านมบุตร และเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ รวมทั้งเครื่องดื่มบํารุงกําลัง)
ที่อยู่อาศัย (ถ้าท่านอาศัยผู้อื่นอยู่ โดยไม่เสียค่าเช่า ไม่ต้องกรอก)
ค่าเช่าบ้าน ห้องพัก อพาร์ทเมนท์ (ถ้าท่านออกค่าใช้จ่ายร่วมกับเพื่อนที่พักด้วยกัน ใส่ข้อมูลเฉพาะส่วนที่ท่าน
จ่าย 1 คน) สมมติห้องเช่าห้องละ 1,000 บาท อยู่ 2 คน หากคิด 1 คน = 1,000 บาท / 2 คน = 500 บาท/
เดือน
ค่าผ่อนชําระ (บ้านต้องเป็นบ้านที่ลูกจ้างอาศัยอยู่ในปัจจุบัน โดยให้คิดค่าใช้จ่ายเหมือนข้อ 20.3.1)
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คําอธิบาย
ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าน้ํา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์บ้าน (ถ้าร่วมจ่ายค่าใช้จ่ายให้ใส่เฉพาะส่วนที่ท่านจ่าย)
สมมติ อาศัยอยู่ 2 คน ค่าน้าํ เดือนละ 200 บาท ค่าไฟฟ้า เดือนละ 300 บาท ค่าโทรศัพท์บ้าน เดือนละ 250
บาท รวมกันเท่ากับ 200 + 300 + 250 = 750 บาท ถ้าคิด 1 คน เท่ากับ 750 บาท /2 คน = 375บาท
ค่ารักษาพยาบาลและค่ายาทีท่ ่านซื้อจากเภสัชกร หรือร้านขายยา เช่น ยาแก้ปวด ยาคุมกําเนิด พลาสเตอร์ยา
เป็นต้น โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายของสํานักงานประกันสังคมหรือสวัสดิการของบริษัท รวม 1 เดือน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่อเดือน
ค่าเสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่ม เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า รวม 1 เดือน
วิธีคิด เพื่อให้ง่ายคิดค่าใช้จ่ายรวม 1 ปีแล้วหารด้วย 12 เดือน จะเท่ากับค่าใช้จ่ายรวม 1 เดือน
ของใช้ส่วนตัวประจําวัน เช่น ค่าสบู่ แชมพู ครีมนวด ยาสีฟัน แปรงสีฟัน แป้ง ผงซักฟอก เป็นต้น
คิดรวม 1 เดือน
ค่ายานพาหนะ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (เฉพาะเดินทางไป – กลับ ระหว่างบ้านกับที่ทํางาน)
ค่ารถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง / ค่าน้ํามันรถส่วนตัว (เฉพาะเดินทางไป – กลับ ระหว่างบ้านกับที่ทํางาน)
สมมติ ค่ารถมอเตอร์ไซค์ไป-กลับระหว่างบ้านกับที่ทํางาน วันละ 20 บาท ถ้าคิด 1 เดือน = 20 บาท
x 26 วันทํางาน = 520 บาท
ค่ารถประจําทาง รถรับจ้าง รถสามล้อ (เฉพาะค่าเดินทางไป – กลับ ระหว่างบ้านกับที่ทํางาน)
ค่าทําบุญ ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า งานบวช งานศพ หรือค่าใช้จ่ายในงานประเพณีต่าง ๆ
วิธีคิด เพื่อให้งา่ ยคิดค่าใช้จ่ายรวม 1 ปีแล้วหารด้วย 12 เดือน จะเท่ากับค่าใช้จ่ายรวม 1 เดือน
ค่าใช้จ่ายเพื่อการบันเทิงและพักผ่อน เช่น ค่าดูหนัง ซือ้ หนัง ซื้อหนังสืออ่านเล่น ฟังเพลง คิดรวมเฉลี่ย
1 เดือน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (นอกเหนือจากข้อ 20) เช่น เครื่องดื่มทีม่ ีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มชูกําลัง ค่ามือถือ
ค่าเครื่องสําอาง ค่าบุหรี่
รายได้อื่นนอกเหนือจากการทํางานในสถานประกอบกิจการ
ประเภทของสวัสดิการที่ท่านได้รับ เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
- ที่พักที่นายจ้างจัดให้ (ทําเครือ่ งหมาย  เพียงอย่างเดียว)
- ค่าอาหาร เช่น อาหารกลางวัน หรืออาหารเย็น (โปรดระบุจํานวนเงิน)
- ค่ารักษาพยาบาลเฉพาะที่ทางบริษัทจัดไว้ให้ (โปรดระบุจํานวนเงิน)
- กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (โปรดระบุจํานวนเงิน)
- รถรับส่ง (ทําเครื่องหมาย  เพียงอย่างเดียว)
- ชุดทํางาน (โปรดระบุจํานวนชุดต่อปี) (ถ้ามี)
- ประกันสุขภาพกลุ่ม (ทําเครื่องหมาย  เพียงอย่างเดียว)
- สวัสดิการเงินกู้ยืม (ทําเครื่องหมาย  เพียงอย่างเดียว)
- ค่าสวัสดิการอื่นๆ โดยระบุประเภทของสวัสดิการที่ได้รับ และจํานวนเงิน
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ
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ประเภทอุตสาหกรรมสําหรับแบบสํารวจค่าใช้จ่ายที่จําเป็นของแรงงาน
เพื่อพัฒนาฝีมือในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ 2556 (ข้อ 1-ประเภทอุตสาหกรรม)
A เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง (Agriculture, forestry and fishing)
01 การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์และกิจกรรมบริการที่เกีย่ วข้อง
02 ป่าไม้และการทําไม้
03 การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

B การทําเหมืองแร่และเหมืองหิน (Mining and quarrying)
05
06
07
08
09

การทําเหมืองถ่านหินและลิกไนต์
การผลิตน้ํามันดิบและก๊าซธรรมชาติ
การทําเหมืองสินแร่โลหะ
การทําเหมืองแร่และเหมืองหินอื่น ๆ
กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการทําเหมืองแร่ และสนับสนุนการผลิตปิโตรเลียม

C การผลิต (Manufacturing)
10 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
11 การผลิตเครื่องดื่ม
12 การผลิตผลิตภัณฑ์จากยาสูบ
13 การผลิตสิง่ ทอ
14 การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
15 การผลิตเครื่องหนัง และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
16 การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ และไม้ก๊อก ยกเว้น เฟอร์นิเจอร์ การผลิตสิ่งของจากฟางและ
วัสดุถักสานอื่น ๆ
17 การผลิตกระดาษและ ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกระดาษ
18 การพิมพ์ และการผลิตซ้าํ สื่อบันทึก
19 การผลิตถ่านโค้ก และผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม
20 การผลิตเคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เคมี
21 การผลิตเภสัชภัณฑ์พื้นฐานและการผลิตสูตรตํารับทางเภสัชกรรม
22 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก
23 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ทําจากแร่อโลหะ
24 การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
25 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทําจากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้น เครื่องจักรและอุปกรณ์
26 การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์
27 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า
28 การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
29 การผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง
30 การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่น ๆ
31 การผลิตเฟอร์นิเจอร์
32 การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ
33 การซ่อม และการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์
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D ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ําและระบบการปรับอากาศ (Electricity, gas, steam and air
conditioning supply)
35 ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ําและระบบการปรับอากาศ

E การจัดหาน้ํา การจัดการน้ําเสียและของเสียรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง(Water supply;
sewerage, waste management and remediation activities)
36
37
38
39

การเก็บกักน้ํา การจัดหาน้ํา และการจ่ายน้ํา
การจัดการน้ําเสีย
การเก็บรวบรวมของเสีย การบําบัดและการกําจัดของเสีย การนําของเสียกลับมาใช้ใหม่
กิจกรรมการบําบัด และการจัดบริการเก็บของเสียอื่น ๆ

F การก่อสร้าง (Construction)
41 การก่อสร้างอาคาร
42 งานวิศวกรรมโยธา
43 งานก่อสร้างเฉพาะทาง

G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ (Wholesale and
retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles)
45 การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
46 การขายส่ง ยกเว้น ยานยนต์และจักรยานยนต์
47 การขายปลีก ยกเว้น ยานยนต์และจักรยานยนต์

H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า (Transportation and storage)
49
50
51
52
53

การขนส่งทางบกและการขนส่งทางท่อลําเลียง
การขนส่งทางน้ํา
การขนส่งทางอากาศ
กิจกรรมทีเ่ กี่ยวกับคลังสินค้าและกิจกรรมสนับสนุนการขนส่ง
กิจกรรมไปรษณีย์และการรับส่งเอกสาร/สิ่งของ

I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (Accommodation and food service activities)
55 ที่พักแรม
56 การบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม

J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (Information and communication)
58 การจัดพิมพ์จําหน่ายหรือเผยแพร่
59 กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียงและการจัดพิมพ์
จําหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี
60 กิจกรรมการจัดผังรายการโทรทัศน์ และกิจกรรมการแพร่ภาพกระจายเสียง
61 การโทรคมนาคม
62 กิจกรรมการจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้คําปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้อง
63 กิจกรรมการบริการสารสนเทศ
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K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (Financial and insurance activities)
64 กิจกรรมบริการทางการเงิน ยกเว้น การประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ
65 การประกันภัย การประกันภัยต่อและกองทุนบําเหน็จบํานาญ ยกเว้น การประกันสังคมภาคบังคับ
66 กิจกรรมสนับสนุนบริการทางการเงินและกิจกรรมการประกันภัย

L กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์(Real estate activities)
68 กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

M กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ (Professional, scientific and
technical activities)
69
70
71
72
73
74
75

กิจกรรมทางกฎหมายและบัญชี
กิจกรรมของสํานักงานใหญ่ กิจกรรมการให้คําปรึกษาด้านการบริหารจัดการ
กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม การทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิค
การวิจัยและพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์
การโฆษณาและการวิจัยตลาด
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิคอื่นๆ
กิจกรรมเกี่ยวกับสัตวแพทย์

N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน (Administrative and support
service activities)
77
78
79
80
81
82

กิจกรรมการให้เช่าและให้เช่าแบบลีสซิง่
กิจกรรมการจัดหางาน
ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง ธุรกิจจัดนําเที่ยว และบริการสํารอง และกิจกรรมที่เกีย่ วข้อง
กิจกรรมการบริการรักษาความปลอดภัยและการสืบสวน
กิจกรรมบริการสําหรับอาคารและภูมิทศั น์
การบริหารสํานักงาน บริการสนับสนุนสํานักงานและบริการสนับสนุนทางธุรกิจอื่น ๆ

O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ (Public
administration and defence; compulsory social security)
84 การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมถึงการประกันสังคมภาคบังคับ

P การศึกษา (Education)
85 การศึกษา

Q กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ (Human health and social work
activities)
86 กิจกรรมด้านสุขภาพของมนุษย์
87 กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มที พี่ ักและมีคนดูแลประจํา
88 กิจกรรมสังคมสงเคราะห์โดยไม่มีที่พักอาศัย

R ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ (Arts, entertainment and recreation)
90
91
92
93

กิจกรรมการสร้างสรรค์ศลิ ปะและความบันเทิง
ห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์และกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมอื่น ๆ
กิจกรรมการพนันและการเสี่ยงโชค
กิจกรรมด้านการกีฬา ความบันเทิงและนันทนาการ
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S กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ (Other service activities)
94 กิจกรรมขององค์กรสมาชิก
95 การซ่อมคอมพิวเตอร์และของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
96 กิจกรรมการบริการอื่น ๆ ส่วนบุคคล

T กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจการการผลิตสินค้าและบริการที่ทําขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน
ซึ่งไม่สามารถจําแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน (Activities of households as employers;
undifferentiated goods- and services-producing activities of households for
own use)
97 กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนในฐานะทีเ่ ป็นนายจ้างส่วนบุคคล
98 กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ทําขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถจําแนก
กิจกรรมได้อย่างชัดเจน

U กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก (Activities of extraterritorial
Organizations and bodies)
99 กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก
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การเทียบประเภทอุตสาหกรรมจากแบบสํารวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการฯ (แบบสํารวจนายจ้าง)
กับแบบสํารวจค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือ (แบบสํารวจลูกจ้าง)
แบบสํารวจความต้องการแรงงานของสถาน
ประกอบการและผลกระทบจากการปรับ
อัตราค่าจ้างขัน้ ต่ํา

01 การเลี้ยงสัตว์บกและสัตว์น้ํา
02 อาหารและอาหารสัตว์
03 สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
04 รองเท้าและเครื่องหนัง
05 อัญมณีและเครื่องประดับ
06 ไม้และเครือ่ งเรือน
07 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
08 ปิโตรเลียม
09 ปิโตรเคมี
10 เคมี
11 ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง
12 ผลิตภัณฑ์พลาสติก
13 เซรามิก และแก้ว
14 เหล็กและเหล็กกล้า
15 แม่พิมพ์
16 ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์
17 ยานยนต์และชิ้นส่วน
18 อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ

แบบสํารวจค่าใช้จ่ายที่จําเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือ
ในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ.2556
A 01 การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์และกิจกรรม
บริการที่เกี่ยวข้อง
A 03 การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
C 10 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
C 11 การผลิตเครื่องดื่ม
C 13 การผลิตสิ่งทอ
C 14 การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
C 15 การผลิตเครื่องหนัง และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
C 32 การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ
A 02 ป่าไม้และการทําไม้
C 16 การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ และไม้ก๊อก ยกเว้น
เฟอร์นิเจอร์การผลิตสิ่งของจากฟางและวัสดุถักสานอื่นๆ
C 17 การผลิตกระดาษและ ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกระดาษ
C 19 การผลิตถ่านโค้ก และผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม
C 20 การผลิตเคมีภณ
ั ฑ์ และผลิตภัณฑ์เคมี
C 20 การผลิตเคมีภณ
ั ฑ์ และผลิตภัณฑ์เคมี
C 21 การผลิตเภสัชภัณฑ์พื้นฐานและการผลิตสูตรตํารับทางเภสัช
กรรม
C 22 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก
C 22 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก
C 23 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ทําจากแร่อโลหะ
C 24 การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
C 25 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทําจากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้น เครื่องจักร
และอุปกรณ์
C 26 การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์
ทางทัศนศาสตร์
C 27 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า
C 29 การผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง
C 30 การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่น ๆ
C 12 การผลิตผลิตภัณฑ์จากยาสูบ
C 18 การพิมพ์ และการผลิตซ้ําสื่อบันทึก
C 28 การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
C 31 การผลิตเฟอร์นิเจอร์
C 32 การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ
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แบบสํารวจความต้องการแรงงานของสถาน
ประกอบการและผลกระทบจากการปรับ
อัตราค่าจ้างขัน้ ต่ํา

18 อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ

แบบสํารวจค่าใช้จ่ายที่จําเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือ
ในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ.2556
C
D
B
B
B
B
B

33
35
05
06
07
08
09

F
F
F
H
H
H
H
H
I
I
N

41
42
43
49
50
51
52
53
55
56
79

25 สถาบันการเงิน บริการด้านธุรกิจ

G
G
G
K

45
46
47
64

25 สถาบันการเงิน บริการด้านธุรกิจ

K 65

19 เหมืองแร่และเหมืองหิน

20 การก่อสร้าง
21 โลจิสติกส์

22 โรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร
23 การท่องเที่ยว
24 การค้าส่งและค้าปลีก

K 66
M 69
M 70
26 โรงพยาบาล บริการสุขภาพ

Q 86
Q 87
Q 88

การซ่อม และการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ําและระบบการปรับอากาศ
การทําเหมืองถ่านหินและลิกไนต์
การผลิตน้ํามันดิบและก๊าซธรรมชาติ
การทําเหมืองสินแร่โลหะ
การทําเหมืองแร่และเหมืองหินอื่น ๆ
กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการทําเหมืองแร่ และสนับสนุน
การผลิตปิโตรเลียม
การก่อสร้างอาคาร
งานวิศวกรรมโยธา
งานก่อสร้างเฉพาะทาง
การขนส่งทางบกและการขนส่งทางท่อลําเลียง
การขนส่งทางน้ํา
การขนส่งทางอากาศ
กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและกิจกรรมสนับสนุนการขนส่ง
กิจกรรมไปรษณีย์และการรับส่งเอกสาร/สิ่งของ
ที่พักแรม
การบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง ธุรกิจจัดนําเที่ยว และบริการสํารอง
และกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
การขายส่ง ยกเว้น ยานยนต์และจักรยานยนต์
การขายปลีก ยกเว้น ยานยนต์และจักรยานยนต์
กิจกรรมบริการทางการเงิน ยกเว้น การประกันภัยและกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
การประกันภัย การประกันภัยต่อและกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ยกเว้น การประกันสังคมภาคบังคับ
กิจกรรมสนับสนุนบริการทางการเงินและกิจกรรมการ
ประกันภัย
กิจกรรมทางกฎหมายและบัญชี
กิจกรรมของสํานักงานใหญ่ กิจกรรมการให้คําปรึกษาด้านการ
บริหารจัดการ
กิจกรรมด้านสุขภาพของมนุษย์
กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจํา
กิจกรรมสังคมสงเคราะห์โดยไม่มีที่พักอาศัย

คําอธิบาย 2 หน้าที่ 7/8
แบบสํารวจความต้องการแรงงานของสถาน
ประกอบการและผลกระทบจากการปรับ
อัตราค่าจ้างขัน้ ต่ํา

27 อสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า

28 บริการอื่นๆ

แบบสํารวจค่าใช้จ่ายที่จําเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือ
ในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ.2556
L 68 กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
M 71 กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม การทดสอบและ
วิเคราะห์ทางเทคนิค
M 73 การโฆษณาและการวิจัยตลาด
M 74 กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิคอื่นๆ
N 77 กิจกรรมการให้เช่าและให้เช่าแบบลีสซิ่ง
N 82 การบริหารสํานักงาน บริการสนับสนุนสํานักงานและบริการ
สนับสนุนทางธุรกิจอื่น ๆ
E 36 การเก็บกักน้ํา การจัดหาน้ํา และการจ่ายน้าํ
E 37 การจัดการน้ําเสีย
E 38 การเก็บรวบรวมของเสีย การบําบัดและการกําจัดของเสีย
การนําของเสียกลับมาใช้ใหม่
E 39 กิจกรรมการบําบัด และการจัดบริการเก็บของเสียอื่น ๆ
J 58 การจัดพิมพ์จําหน่ายหรือเผยแพร่
J 59 กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์
การบันทึกเสียงและการจัดพิมพ์ จําหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี
J 60 กิจกรรมการจัดผังรายการโทรทัศน์ และกิจกรรมการแพร่ภาพ
กระจายเสียง
J 61 การโทรคมนาคม
J 62 กิจกรรมการจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้คําปรึกษา
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
J 63 กิจกรรมการบริการสารสนเทศ
M 72 การวิจัยและพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์
M 75 กิจกรรมเกี่ยวกับสัตวแพทย์
N 78 กิจกรรมการจัดหางาน
N 80 กิจกรรมการบริการรักษาความปลอดภัยและการสืบสวน
N 81 กิจกรรมบริการสําหรับอาคารและภูมิทัศน์
O 84 การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมถึงการ
ประกันสังคมภาคบังคับ
P 85 การศึกษา
R 90 กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะและความบันเทิง
R 91 ห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์และกิจกรรมทางด้าน
วัฒนธรรมอื่น ๆ
R 92 กิจกรรมการพนันและการเสีย่ งโชค

คําอธิบาย 2 หน้าที่ 8/8
แบบสํารวจความต้องการแรงงานของสถาน
ประกอบการและผลกระทบจากการปรับ
อัตราค่าจ้างขัน้ ต่ํา

28 บริการอื่นๆ

แบบสํารวจค่าใช้จ่ายที่จําเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือ
ในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ.2556
R 93 กิจกรรมด้านการกีฬา ความบันเทิงและนันทนาการ
S 94 กิจกรรมขององค์กรสมาชิก
S 95 การซ่อมคอมพิวเตอร์และของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ใน
ครัวเรือน
S 96 กิจกรรมการบริการอื่น ๆ ส่วนบุคคล
T 97 กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนในฐานะทีเ่ ป็นนายจ้าง
ส่วนบุคคล
T 98 กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ทําขึ้นเองเพื่อใช้ใน
ครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถจําแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน
U 99 กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก

คู่มอื การใช้ งาน
ระบบสํ ารวจค่ าใช้ จ่ายทีจ่ ําเป็ นของแรงงานเพือ่ พัฒนาฝี มือ
ในภาคอุตสาหกรรม
สํ านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

โดย
บริ ษทั บางกอกอินโฟซิส จํากัด

คู่มือการใช้งานระบบสํารวจค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝี มือ

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

คู่มือการใช้งานระบบสํารวจค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝี มือ
ในภาคอุตสาหกรรม
ระบบสํารวจค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นของแรงงานไร้ฝีมือในภาคอุตสาหกรรมเป็ นระบบที่มี
การทํางานบนเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต โดยข้อมูลทั้งหมดจะเก็บอยู่ที่เครื่ องแม่ข่ายและเครื่ องของ
ผูใ้ ช้ไม่จาํ เป็ นต้องติดตั้งโปรแกรมระบบเพียงแต่มีโปรแกรมที่ใช้ในการท่องอินเตอร์ เน็ตเท่านั้น
การเข้าใช้งานระบบสํารวจรายได้รายจ่ายครัวเรื อนของกระทรวงฯ นั้น ผูใ้ ช้จะต้องเปิ ด
โปรแกรม Internet Explorer จากนั้นให้กาํ หนด URL Address ไปที่ Http://115.31.136.16/labour/login.php
จะได้หน้าจอดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 แสดงหน้าจอแรกเมื่อเปิ ดระบบ
จากนั้นให้ผใู ้ ช้ป้อน ชื่อผูใ้ ช้ รหัสผ่าน ที่ได้รับ และให้เลือกชนิดผูใ้ ช้ โดยชนิดผูใ้ ช้งานใน
ระบบจะแบ่งออกเป็ น
- ผูด้ ูแลระบบ
ซึ่ งจะทําหน้าที่ดูแลจัดการข้อมูลต่างๆ ทั้งหมดในระบบ
- ผูบ้ ริ หาร
ผูใ้ ช้งานกลุ่มนี้จะเป็ นผูใ้ ช้ที่ดูรายงานสรุ ปต่างๆ ที่ได้จากข้อมูล
การสํารวจที่จงั หวัดต่างๆ ทําการการสํารวจและป้ อนข้อมูลในระบบ
บริ ษทั บางกอก อินโฟซิส จํากัด

หน้าที่ 1

คู่มือการใช้งานระบบสํารวจค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝี มือ

- ผูใ้ ช้งานทัว่ ไป

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เป็ นเจ้าหน้าที่ในจังหวัดต่างๆ ที่ได้ทาํ การสํารวจและป้ อนข้อมูล
แบบสํารวจ นอกจากนี้สามารถดูขอ้ มูลผลจากการประมวลผลการ
สํารวจภายในจังหวัดตัวเองได้

สําหรับเจ้าหน้าที่ในจังหวัดต่างๆ ที่จะทําการป้ อนข้อมูลให้เลือกชนิดผูใ้ ช้เป็ น “ผู้ใช้ งานทัว่ ไป”
ระบบแสดงหน้าจอกําหนดข้อมูลสําหรับการบันทึกเพื่อให้กาํ หนดอําเภอที่จะทําการป้ อนข้อมูลการ
สํารวจดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 หน้าจอกําหนดข้อมูลสําหรับการบันทึก
เมนูในการทํางานจะประกอบด้วย
1. ข้อมูลสําหรับการบันทึก เป็ นการกําหนดข้อมูลอําเภอที่จะทําการป้ อนข้อมูลการสํารวจโดย
ข้อมูลที่กาํ หนดนี้ จะไปปรากฏในหน้าจอการป้ อนข้อมูลแบบสํารวจโดยผูใ้ ช้ไม่ตอ้ งเลือกอีก หากมีการ
ป้ อนข้อมูลของอําเภออื่นก็จะต้องเข้ามากําหนดในหน้าจอนี้ทุกครั้ง
2. ข้อมูลแบบสํารวจ เป็ นส่ วนที่ใช้ในการป้ อนข้อมูลแบบสํารวจและแก้ไขข้อมูลแบบสํารวจ
ที่ได้ทาํ การบันทึกไว้แล้วในระบบ
3. รายงานผลการสํารวจ เป็ นการแสดงรายงานผลจากข้อมูลแบบสํารวจที่ได้จดั เก็บไว้ใน
ระบบซึ่ งผูใ้ ช้ได้ทาํ การป้ อนเข้าไปก่อนหน้า
4. ออกจากระบบ ใช้เมื่อผูใ้ ช้ตอ้ งการจบการทํางาน
บริ ษทั บางกอก อินโฟซิส จํากัด

หน้าที่ 2

คู่มือการใช้งานระบบสํารวจค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝี มือ

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ข้ อมูลแบบสํ ารวจ
เมื่อผูใ้ ช้คลิกที่เมนู ข้อมูลแบบสํารวจ ระบบจะแสดงรายการข้อมูลแบบสํารวจที่ได้ทาํ การ
บันทึกไว้แล้วดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 หน้าจอแสดงข้อมูลเมื่อคลิกเมนู ข้อมูลแบบสํารวจ
ผูใ้ ช้สามารถแก้ไขข้อมูลแบบสํารวจที่ได้บนั ทึกไว้แล้วในฐานข้อมูลโดยคลิกที่ ชื่อสถาน
ประกอบการที่ตอ้ งการแก้ไข ระบบจะแสดงข้อมูลของแบบสํารวจที่เลือกเพื่อให้ผใู้ ช้ทาํ การแก้ไขข้อมูล
นั้น
การลบข้อมูลแบบสํารวจที่ได้จดั เก็บในฐานข้อมูลนั้นทําได้โดยทําเครื่ องหมายในช่องหน้า
เลขที่ขอ้ มูลแบบสอบถามชุดที่ จากนั้นคลิกปุ่ ม ลบข้อมูล ระบบจะทําการลบข้อมูลแบบสํารวจที่เลือก
ออกจากฐานข้อมูล

บริ ษทั บางกอก อินโฟซิส จํากัด

หน้าที่ 3

คู่มือการใช้งานระบบสํารวจค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝี มือ

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สําหรับการเพิ่มข้อมูลแบบสํารวจนั้นทําได้โดย คลิกที่ปุ่ม เพิ่มข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าจอ
แบบสํารวจเพื่อให้ผใู ้ ช้ป้อนข้อมูล ดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 4 แสดงหน้าจอป้ อนข้อมูลส่ วนที่ 1
ผูใ้ ช้ป้อนข้อมูลแบบสํารวจจนครบจากนั้นให้คลิกปุ่ ม “บันทึก” ระบบจะทําการจัดเก็บข้อมูล
ของแบบสํารวจลงในฐานข้อมูลและแสดงหน้าจอว่างสําหรับป้ อนข้อมูลแบบสํารวจถัดไป

รายงานผลการสํ ารวจ
ส่ วนนี้เป็ นส่ วนที่จะเป็ นการนําข้อมูลแบบสํารวจที่ได้ป้อนเข้าไปในระบบมาทําการ
ประมวลผลแล้วแสดงออกเป็ นรายงานตามรู ปแบบต่างๆ โดยข้อมูลที่นาํ มาประมวลผลนี้จะเป็ นข้อมูล
ของจังหวัดที่ผใู ้ ช้น้ นั ๆ ทําการป้ อน เมื่อคลิกเมนู รายงานผลการสํ ารวจ ระบบจะแสดงหน้าจอรายชื่อ
รายงาน ให้ผใู ้ ช้เลือกดังรู ปที่ 5

บริ ษทั บางกอก อินโฟซิส จํากัด

หน้าที่ 4

คู่มือการใช้งานระบบสํารวจค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝี มือ

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รู ปที่ 5 แสดงหน้าจอรายชื่อรายงาน
เมื่อคลิกเลือกชื่อรายงานที่ตอ้ งการระบบจะแสดงรายงานตามที่เลือก ดังตัวอย่างในรู ปที่ 6

รู ปที่ 6 แสดงตัวอย่างหน้าจอรายงาน
บริ ษทั บางกอก อินโฟซิส จํากัด

หน้าที่ 5

คู่มือการใช้งานระบบสํารวจค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝี มือ

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

โดยผูใ้ ช้สามารถเลือกช่วงที่เวลาของข้อมูลแบบสํารวจที่ได้ทาํ การบันทึกไว้ สามารถเลือกภาค
หรื อทั้งประเทศเพื่อต้องการดูรายงานจากข้อมูลที่บนั ทึกไว้ในระดับภาคหรื อทั้งประเทศได้ หรื อเลือก
จังหวัดที่ตอ้ งการดูรายงานได้เช่นกัน เมื่อเลือกภาคหรื อจังหวัดที่ตอ้ งการแล้วคลิกปุ่ ม แสดงรายงาน
ระบบก็จะแสดงรายงานข้อมูลตามที่เลือกไว้ดงั รู ปที่ 7

รู ปที่ 7 แสดงรายงานในระดับภาค

บริ ษทั บางกอก อินโฟซิส จํากัด

หน้าที่ 6

คู่มือการใช้งานระบบสํารวจค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝี มือ

users_name
laborq1.bangkok

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

users_password
laborq1.bangkok

province_name
กรุ งเทพมหานคร

laborq1.nakhonpathom laborq1.nakhonpathom นครปฐม
laborq1.krabi

laborq1.krabi

กระบี่

laborq1.kanchanaburi

laborq1.kanchanaburi

กาญจนบุรี

laborq1.kalasin

laborq1.kalasin

กาฬสิ นธุ์

laborq1.kamphaeng

laborq1.kamphaeng

กําแพงเพชร

laborq1.khonkaen

laborq1.khonkaen

ขอนแก่น

laborq1.chanthaburi

laborq1.chanthaburi

จันทบุรี

laborq1.chachoengsao laborq1.chachoengsao ฉะเชิงเทรา
laborq1.chaiyaphum

laborq1.chaiyaphum

ชัยภูมิ

laborq1.chumphon

laborq1.chumphon

ชุมพร

laborq1.chiangrai

laborq1.chiangrai

เชียงราย

laborq1.chiangmai

laborq1.chiangmai

เชียงใหม่

laborq1.trang

laborq1.trang

ตรัง

laborq1.trat

laborq1.trat

ตราด

laborq1.tak

laborq1.tak

ตาก

laborq1.nakhonnayok

laborq1.nakhonnayok

นครนายก

laborq1.nakhonphanom laborq1.nakhonphanom นครพนม
laborq1.nakhonrat

laborq1.nakhonrat

นครราชสี มา

laborq1.nakhonsi

laborq1.nakhonsi

นครศรี ธรรมราช

labor1.chainat

labor1.chainat

ชัยนาท

laborq1.nakhonsawan laborq1.nakhonsawan นครสวรรค์
laborq1.nonthaburi

laborq1.nonthaburi

นนทบุรี

laborq1.narathiwat

laborq1.narathiwat

นราธิวาส

laborq1.nan

laborq1.nan

น่าน

บริ ษทั บางกอก อินโฟซิส จํากัด

หน้าที่ 7

คู่มือการใช้งานระบบสํารวจค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝี มือ

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

users_name
laborq1.buriram

users_password
laborq1.buriram

province_name
บุรีรัมย์

laborq1.pathumthani

laborq1.pathumthani

ปทุมธานี

laborq1.prachuap

laborq1.prachuap

ประจวบคีรีขนั ธ์

laborq1.phrachinburi

laborq1.phrachinburi

ปราจีนบุรี

laborq1.pattani

laborq1.pattani

ปัตตานี

laborq1.ayutthaya

laborq1.ayutthaya

พระนครศรี อยุธยา

laborq1.phayao

laborq1.phayao

พะเยา

laborq1.phangnga

laborq1.phangnga

พังงา

laborq1.patthalung

laborq1.patthalung

พัทลุง

laborq1.phichit

laborq1.phichit

พิจิตร

laborq1.phitsanulok

laborq1.phitsanulok

พิษณุ โลก

laborq1.petchaburi

laborq1.petchaburi

เพชรบุรี

laborq1.phetchabun

laborq1.phetchabun

เพชรบูรณ์

laborq1.phrae

laborq1.phrae

แพร่

laborq1.phuket

laborq1.phuket

ภูเก็ต

laborq1.mukdahan

laborq1.mukdahan

มุกดาหาร

laborq1.maehongson

laborq1.maehongson

แม่ฮ่องสอน

laborq1.yasothon

laborq1.yasothon

ยโสธร

laborq1.yala

laborq1.yala

ยะลา

laborq1.roiet

laborq1.roiet

ร้อยเอ็ด

laborq1.ranong

laborq1.ranong

ระนอง

laborq1.rayong

laborq1.rayong

ระยอง

laborq1.ratchburi

laborq1.ratchburi

ราชบุรี

laborq1.lopburi

laborq1.lopburi

ลพบุรี

laborq1.lampang

laborq1.lampang

ลําปาง

laborq1.lamphun

laborq1.lamphun

ลําพูน

บริ ษทั บางกอก อินโฟซิส จํากัด

หน้าที่ 8

คู่มือการใช้งานระบบสํารวจค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝี มือ

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

users_name
laborq1.loei

users_password
laborq1.loei

province_name
เลย

laborq1.sisaket

laborq1.sisaket

ศรี สะเกษ

laborq1.sakonnakhon

laborq1.sakonnakhon

สกลนคร

laborq1.songkhla

laborq1.songkhla

สงขลา

laborq1.satun

laborq1.satun

สตูล

laborq1.samutprakan

laborq1.samutprakan

สมุทรปราการ

laborq1.samutsong

laborq1.samutsong

สมุทรสงคราม

laborq1.samutsa

laborq1.samutsa

สมุทรสาคร

laborq1.sakaeo

laborq1.sakaeo

สระแก้ว

laborq1.saraburi

laborq1.saraburi

สระบุรี

laborq1.singburi

laborq1.singburi

สิ งห์บุรี

laborq1.sukhothai

laborq1.sukhothai

สุ โขทัย

laborq1.suphanburi

laborq1.suphanburi

สุ พรรณบุรี

laborq1.suratthani

laborq1.suratthani

สุ ราษฎร์ ธานี

laborq1.surin

laborq1.surin

สุ รินทร์

laborq1.nongkhai

laborq1.nongkhai

หนองคาย

laborq1.nongbua

laborq1.nongbua

หนองบัวลําภู

laborq1.angthong

laborq1.angthong

อ่างทอง

laborq1.amnat

laborq1.amnat

อํานาจเจริ ญ

laborq1.udonthani

laborq1.udonthani

อุดรธานี

laborq1.uttaradit

laborq1.uttaradit

อุตรดิตถ์

laborq1.uthaithani

laborq1.uthaithani

อุทยั ธานี

laborq1.ubonrat

laborq1.ubonrat

อุบลราชธานี

laborq1.chonburi

laborq1. chonburi

ชลบุรี

laborq1.mahasarakham laborq1.mahasarakham มหาสารคาม
laborq1.buengkan
บริ ษทั บางกอก อินโฟซิส จํากัด

laborq1. buengkan

บึงกาฬ
หน้าที่ 9

คู่มือการใช้งานระบบสํารวจค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝี มือ

บริ ษทั บางกอก อินโฟซิส จํากัด

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

หน้าที่ 10

