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แบบส ารวจค่าครองชีพกับค่าจ้างปัจจุบันผู้ใช้แรงงาน 
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) 

เดือนสิงหาคม 2556 

ค าช้ีแจง คณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงานไทยจดัท าแบบส ารวจค่าครองชีพของผูใ้ชแ้รงงาน เพือ่ใชเ้ป็นฐานขอ้มูลและ

ขอ้เสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐและหน่วยราชการ เน่ืองจากปัจจุบนัค่าครองชีพ ค่าใชจ่้ายดา้นสาธารณูปโภค ค่าน ้ ามนั ค่า

รถโดยสารสาธารณะเพิม่สูงขึ้น ท าใหผู้ใ้ชแ้รงงานและประชาชนมีภาระค่าใชจ่้ายและค่าครองชีพเพิม่สูงขึ้น โดยที่ภาครัฐ

ขาดนโยบายที่เป็นรูปธรรมในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว  โปรดกรอกขอ้มูลตามความเป็นจริงและครบถว้น เพือ่สิทธิ

ประโยชน์ของท่าน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ  □หญิง     □ ชาย    

2.  อายุ    ปี    

3.  สถานภาพสมรส    □ โสด   □ มีคู่ครอง (แต่งงานหรือไม่ก็ได)้  □ หยา่ร้าง   

4.  ผูต้อบแบบสอบถามมีผูต้อ้งรับผดิชอบเล้ียงดูผูไ้ม่มีรายไดอ่ื้นหรือไม่      □ มี   □ ไม่มี 

 กรณีที่ตอบวา่มี  

 □ พอ่   □ แม่    □ ลูก/หลายจ านวน................คน    □ อ่ืน ๆ ระบุ.....................  

5. ค่าจา้งที่ไดรั้บ 
□ค่าจา้งรายวนั  □ต ่ากวา่ 200 บาท □200-300 บาท  □มากกวา่ 300 บาท 

 □ค่าจา้งรายเดือน □ต ่ากวา่ 5,000 บาท □5,000–7,500บาท □7,501–10,000 บาท 

   □10,001–12,500 บาท □12,500–15,000 บาท □มากกวา่ 15,000 บาท 
6.  สถานภาพการจา้งงาน  
 □ลูกจา้งประจ ารายวนั   □ลูกจา้งประจ ารายเดือน   □แรงงานนอกระบบ 
 □ลูกจา้งเหมาช่วง   □ลูกจา้งสญัญาจา้งระยะสั้น  □อ่ืนๆ ............................ 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการ 

5.  สถานที่ท  างาน บริษทั         ประเภทอุตสาหกรรม                                .                       

ที่ตั้งจงัหวดั              บริษทัมีพนกังานจ านวนทั้งส้ิน                      คน 

ส่วนที่ 3 ผลกระทบจากการปรับค่าจ้าง 300 บาท 

6. ภายหลงัการประกาศปรับค่าจา้งขั้นต ่า 300 บาท  ท่านไดรั้บการปรับค่าจา้งหรือไม่ 
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□ปรับไม่มีเง่ือนไข   
□ปรับแบบมีเงื่อนไข .......................................................................................... 
□ไม่ปรับ เหตุผลที่ไม่ปรับคือ................................................................................................. . 

7. ภายหลงัการประกาศปรับค่าจา้งขั้นต ่า 300 บาท  นายจา้งไดเ้ปล่ียนแปลงสวสัดิการที่เคยใหห้รือไม่ 

□ไม่ ยงัเหมือนเดิม   
□ปรับสวสัดิการเพิม่ขึ้นคือ ....................................................................... ........................... ...................  
□ปรับสวสัดิการลดลงคือ............................................................................................... ...................... ... 

ส่วนที่ 4  ข้อมูลเกี่ยวกับค่าครองชีพ 

8. ค่าใชจ่้ายรายวนั  
□ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม เชา้ ......................... บาท  □ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม กลางวนั .................. บาท  
□ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม เยน็ ........................   บาท  □ค่าเดินทาง /ค่าน ้ ามนั ............................. บาท  
□อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................................................................................................... บาท 

9. ค่าใชจ่้ายรายเดือน  
□ค่าน ้ าประปา ......................................... ............ บาท □ค่าไฟฟ้า .............................……....     บาท 
□ค่าผอ่นรถ ........................................................ บาท  □ค่าเช่าบา้น, ผอ่นบา้น ………………….. บาท 
□ค่าใชจ่้ายส่งใหบ้ิดามารดา ........................... บาท  □ค่าผอ่นช าระสินคา้…………………... บาท 
□ค่าเล่าเรียนของตนเอง, บุตร .......................   บาท  □ค่าโทรศพัท ์.......................…........ บาท  
□ค่าเส้ือผา้ รองเทา้ ............................... ....... บาท  □ค่าผงซกัฟอก, สบู,่ ยาสีฟัน .............. บาท  
□ค่ายารักษาโรค, รักษาพยาบาล ....................   บาท □ค่าใชจ่้ายส่วนตวั,ทัว่ไป ……..………… บาท 
□อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................................................................................................................  บาท 

10.  หน้ีสิน  
 □หน้ีสินบตัรเครดิต  ......................... บาท/เดือน  □หน้ีธนาคาร ...................... บาท/เดือน  

□หน้ีนอกระบบ  .............................. บาท/เดือน  □อ่ืนๆ ............................... บาท/เดือน  
ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับราคาก๊าซ LPG  

11. ท่านคิดอยา่งไร กบัการปรับราคาก๊าซ LPG หรือก๊าซหุงตม้ในวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ.2556 

 □   เห็นดว้ย   เพราะ................................................................................................................          
□  ไม่เห็นดว้ย  เพราะ................................................................................................................     

กรณีไม่เห็นดว้ย 
12 ท่านคิดวา่ควรมีมาตรการอยา่งไรเพือ่ยบัย ั้งไม่ใหมี้การปรับราคาก๊าซ LPGในวนัที่ 1 กนัยายน 2556น้ี 
       □   ขบวนการแรงงานและภาคประชาชนควรออกมาเคล่ือนไหวกดดนัรัฐบาล   
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□ขอใหรั้ฐบาลชลอออกไปก่อน      □   ขอใหรั้ฐบาลยกเลิกการขึ้นค่าก๊าซ 
 

   ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…… 
 
 
 

บนัทึกขอ้มูลโดย ................................................. ............................. กลุ่มสหภาพแรงงาน ...  ............................................... 

วนัที่................ เดือน ................................. 2556 


