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แบบสอบถาม 

เรืองผลกระทบจากอุทกภยัและปัจจยัการกาํหนดทีตงัของนิคมอุตสาหกรรมและผูป้ระกอบการในประเทศไทย 

 

เรียนสอบถามขอ้มูลกบัผูป้ระกอบการ  เกียวกบัผลกระทบจากอุทกภยัทีเกิดขึนในช่วงเดือนตุลาคม  ปีพ.ศ.๒๕๕๔ 

กรุณาตอบคาํถามโดยการทาํเครืองหมาย  9  ในช่อง  �หรือเติมคาํในช่องวา่งทีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากทีสุด 

หากมีแหล่งประกอบการมากกวา่1แห่ง  ขอความอนุเคราะห์ใหข้อ้มูลของแหล่งประกอบการทุกแห่งดว้ย 

 

[ส่วนที 1 ข้อมูลเบืองต้น] 
สถานภาพของผูต้อบแบบสาํรวจ 

ชือบริษทั   ชือผูต้อบ   

ตาํแหน่ง   โทรศพัท ์  

E-mail  

ทีอยู ่   
 

1. สถานภาพของสถานประกอบการ 
(a) ชือบริษทั    

 

(b) ชือบริษทัแม่(ถา้มี)  

1) ชือบริษทัแม่   2) อตัราส่วนหุ้น (%) 

 

(c) ประเภทกิจการ 

1) ผลิตภณัฑ์อาหาร     2) ผลิตภณัฑเ์ครืองดืม   3) ผลิตภณัฑย์าสูบ  

4) ผลิตภณัฑสิ์งทอ     5) การผลิตเครืองแต่งกาย 

6) การผลิตไม ้ และผลิตภณัฑจ์ากไมแ้ละไมก๊้อก    ยกเวน้เฟอร์นิเจอร์         

7) การผลิตกระดาษและผลิตภณัฑก์ระดาษ  

8) การพิมพโ์ฆษณา    การพิมพ ์   และการทาํสาํเนาสือบนัทึก    

9) ผลิตภณัฑถ่์านโคก้    ผลิตภณัฑที์ไดจ้ากการกลนันาํมนัปิโตรเลียม  และเชือเพลิงปรมาณู   

10) ผลิตเคมีภณัฑแ์ละผลิตภณัฑเ์คมี  11) ผลิตภณัฑย์า  และเครืองมือทางการแพทย ์

12)  ผลิตภณัฑย์างและพลาสติก   13) ผลิตภณัฑจ์ากแร่อโลหะ   14) การผลิตโลหะขนัมลูฐาน   

15) ผลิตภณัฑที์ทาํจากโลหะประดิษฐ ์ ยกเวน้เครืองจกัรและอุปกรณ์ 

16) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อีเลคทรอนิกส์       17) ผลิตภณัฑเ์ครืองใชไ้ฟฟ้า    

18) การผลิตเครืองจกัรและอุปกรณ์ 19) การผลิตยานยนต ์ รถพ่วงและรถกึงรถพ่วง 

20) การผลิตเครืองอุปกรณ์การขนส่งอืนๆ       21) การผลิตเฟอร์นิเจอร์   

22) การผลิตอืนๆ     23) การติดตงั      การบาํรุงรักษาและการซ่อมแซมอุปกรณ์เครืองจกัร 

24) ธุรกิจอืนๆนอกจากการผลิต 

 

2. สถานภาพของสถานทตีงักจิการ 
(a) กรุณากรอกรหสัจงัหวดัและนิคมอุตสาหกรรม ตามเอกสารทีแนบไว ้ (หากไม่มี  กรุณาเติมหมายเลข(0)ลงใน

ช่องวา่ง) 
  1) จงัหวดั   2) นิคมอุตสาหกรรม  

 

(b) ขอ้มูลขนาดพืนทีของสถานประกอบกิจการ  

1) เมือเริมกิจการ     (ไร่/ตารางเมตร)  2) มิถุนายน  พ.ศ.2554 (ไร่/ตารางเมตร) 
3) มิถุนายน  พ.ศ.2555   (ไร่/ตารางเมตร)  4) มิถุนายน  พ.ศ.2556 (ไร่/ตารางเมตร)  

 

(c) กรุณาเลือกสถานภาพการครอบครองพืนทีประกอบกิจการ  1) ซือ 2) เช่า 
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(d) ใครคือผูต้ดัสินใจเลือกสถานทีประกอบการ  (เลือกขอ้ทีเหมาะสมทีสุด) 
1) ผูบ้ริหารคนปัจจุบนั     2) ผูบ้ริหารคนก่อน   

3) ผูบ้ริหารบริษทัแม่คนปัจจุบนั  4) ผูบ้ริหารบริษทัแม่คนก่อน 

5) ไม่ทราบ        6) อืนๆ(โปรดระบุ)   
 

(e) เหตุผลในการตดัสินใจตงักิจการ  ณ  สถานทีประกอบการในปัจจุบนันี(ตอบไดม้ากกวา่1ขอ้) 

1) ใกลก้รุงเทพฯ    2) ใกลส้นามบิน  ท่าเรือ   3) จากคาํชกัชวนของลูกคา้ 
4) การเขา้ถึงตลาดแรงงาน 5) ผลประโยชน์จากBOI   6) ความเสียงต่อภยัธรรมชาติตาํ 
7) ประโยชน์จากบริษทัโดยรอบ      8) มีพืนทีวา่งใหเ้ขา้อยูไ่ด ้

9) ผลจากการซือ  หรือควบรวมกิจการ       10) ไม่ทราบ       

11) อืนๆ(โปรดระบุ)    

 

(f) หน่วยงานทีอนุมติัการดาํเนินกิจการ  (ตอบไดม้ากกวา่1ขอ้) 

1) IEAT(การนิคม)  2) BOI     3) ไม่มีขอ้ถูก 

 

(g) ระบุจาํนวนชนัของอาคารทีมีเครืองมือเครืองจกัรทีสาํคญัในการดาํเนินกิจการ       ชนั 

(h) ระบุชนัทีมีเครืองมือเครืองจกัรทีสาํคญัทีสุดในการดาํเนินกิจการ    ชนัที    

(i) ขนาดพืนทีทงัหมดของสิงก่อสร้าง                ตารางเมตร 

(j) วนัทีเริมกิจการ  ณ  สถานประกอบการแห่งนี    วนัที   เดือน   ปีพ.ศ.  

(k) เคยประกอบกิจการ  ณ  สถานทีตงัอืน  ก่อนหนา้นีหรือไม่  1) เคย  2) ไม่ใช่ 

                  **หากตอบ“ไม่เคย”  กรุณาขา้มไปขอ้3 

 

(l) กรุณาระบุระยะเวลาทีดาํเนินกิจการก่อนยา้ยมาสถานประกอบการปัจจุบนั (หากตอบ“เคย”ในขอ้  (k)) 
วนัที       เดือน     ปี    - วนัที     เดือน     ปี    

(m) กรุณากรอกรหสันิคมอุตสาหกรรม  หรือชือสถานทีดาํเนินกิจการเดิม  ก่อนยา้ยมาสถานประกอบการปัจจุบนั  

(หากตอบ“เคย”ในขอ้  (k))                 

(n) กรุณาระบุวนัทียา้ยมายงัสถานประกอบการปัจจุบนั  (หากตอบ“เคย”ในขอ้  (k))     

วนัที   เดือน     ปี    

 

3. สถานภาพปัญหาทพีบในนิคมอุตสาหกรรมทปีระกอบการอยู่ปัจจุบัน  
(a) ระบุปัญหาทีพบเห็น  ในนิคมอุตสาหกรรมทีท่านดาํเนินกิจการอยู ่ (ตอบไดม้ากกวา่1ขอ้)  

1) ขาดนาํในหนา้แลง้  2) ไฟดบั  3) ขาดแคลนแรงงาน  4) ประทว้งหยดุงาน 

5) อุทกภยั     6) รถติด   7) อืนๆ(โปรดระบุ)  

 

4. สถานภาพการกาํหนดแผนการดําเนินกจิการ 
(a) ระยะเวลาของแผนการใชง้านของเครืองมือเครืองจกัรทีใชใ้นปัจจุบนั 

1) ตาํกวา่1  ปี    2) 1-5  ปี         3) 5-10  ปี  4) 10-15  ปี  5) 15  ปีขึนไป 

 

(b) ปริมาณการผลิตปัจจุบนัเมือเทียบกบัก่อนเกิดอุทกภยั  ปี  2554  (ระบุเพียงขอ้เดียว)  

1) เพิมขึนจากเดิม 2) คงที  3) ลดลงจากเดิม 4) ไม่ไดด้าํเนินการผลิตดงักล่าวแลว้ 

 

(c) สถานทีประกอบการในอนาคต  (ระบุเพียงขอ้เดียว)  

1) ทีเดิม   2) ยา้ยภายในประเทศ    3) ยา้ยไปดาํเนินการผลิตทีต่างประเทศ 

4) เลิกกิจการ  5) ยงัไม่กาํหนดแผนการ 

 

(d) กรุณาระบุแผนการผลิตในอนาคต  (ระบุเพียงขอ้เดียว) 
1) ขยายการผลิต   2) เท่าเดิม   3)  ลดการผลิต  4) ยกเลิกการผลิต  5) อืนๆ 
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[ส่วนท ี 2 สอบถามสภาพและผลกระทบทเีกดิจากอุทกภัย] 
สถานภาพของผูต้อบแบบสาํรวจ 

ชือบริษทั  ชือผูต้อบ   

ตาํแหน่ง  เบอร์โทรศพัท ์  

E-mail  

ทีอยู ่   
 

1. สถานภาพของอุทกภัยทปีระสบในอดีต  
(a) สถานประกอบการของท่านไดป้ระสบปัญหาอุทกภยัในปี  พ.ศ.2538, 2549, 2554หรือไม่ 

1) ปี  2538  ประสบภยั     ไม่ประสบภยั 

2) ปี  2549  ประสบภยั    ไม่ประสบภยั 

3) ปี  2554  ประสบภยั    ไม่ประสบภยั 

**หากตอบ”ไม่ประสบภยั”ทุกขอ้    กรุณาขา้มไปขอ้ (c) 

 

(b) ตน้เหตุของนาํทีท่วมเขา้มา  เกิดจากแหล่งใด  (ตอบไดม้ากกวา่ ขอ้)  

1) อุทกภยัปี 2538  จากแม่นาํ  จากคลองส่งนาํ  จากถนน  จากทุกทาง 

2) อุทกภยัปี 2549  จากแม่นาํ  จากคลองส่งนาํ  จากถนน  จากทุกทาง 

3) อุทกภยัปี 2554  จากแม่นาํ  จากคลองส่งนาํ  จากถนน  จากทุกทาง 

 

(c) ระดบันาํทีท่วมสูงสุด  (ถา้ไม่มีตอบ  0)  

1)  ปี พ.ศ.2538     เมตร       2)  ปี พ.ศ.2549     เมตร   )  ปี พ.ศ.2554     เมตร 

 

(d) ระยะเวลาทีอุทกภยัขงัจนถึงวนัทีนาํแหง้สนิท  (ถา้ไม่มีตอบ0) 
1) อุทกภยัปี พ.ศ.2538 วนัที   เดือน     ปี    ถึง วนัที   เดือน     ปี    

2) อุทกภยัปี พ.ศ.2549 วนัที   เดือน     ปี    ถึง วนัที   เดือน     ปี    

3) อุทกภยัปี พ.ศ.2554 วนัที   เดือน     ปี    ถึง วนัที   เดือน     ปี    

 
2. ข้อมูลเกยีวกบัอุทกภัยปี  พ.ศ.2554 

(a) ความเสียหายและผลกระทบจากภยัอุทกภยัทีเกิดขึน  (ตอบไดม้ากกวา่ ขอ้) 

1) ผลกระทบโดยตรง/ในพืนทีนิคม   2) ผลกระทบโดยตรง/นอกเขตพืนทีนิคม 

3) ผลกระทบทางออ้ม/ความเสียหายของลูกคา้   4) ผลกระทบทางออ้ม/ความเสียหายของSupplier 

5) ผลกระทบทางออ้ม/ส่วนหนึงของ  Supply chain ไดรั้บความเสียหาย  

6) ไม่ไดรั้บผลกระทบเลย         7) มีผลพลอยไดที้ดีจากผลกระทบทีเกิดขึน 

**หากตอบขอ้  6) หรือ  ขอ้  7)  กรุณาขา้มไปขอ้3 

 

(b) ผูป้ระกอบการไดรั้บความเสียหายจากอุทกภยัอยา่งไร (ตอบไดม้ากกวา่ ขอ้) 

1) ไม่ไดรั้บความเสียหายเลย   2) ดา้นบุคคล     3) สินทรัพยถ์าวร    

4) สินคา้คงคลงั     5) สิงก่อสร้างอาคาร   6) เครืองมือ  เครืองจกัร    

7)  อืนๆ  (โปรดระบุ)  

 

(c) กรุณาระบุวนัทีระงบัการดาํเนินกิจการ       วนัที   เดือน     ปี    

 

(d) กรุณาระบุวนัทีเริมการดาํเนินการ  ณ    สถานทีประกอบกิจการ(รวมถึงการดาํเนินกิจการชวัคราว)(ตอบเพียง1ขอ้)  

1) ธนัวาคม  พ.ศ.2554  2) มกราคม  พ.ศ.2555     3) กุมภาพนัธ์  พ.ศ.2555   

4) มีนาคม  พ.ศ.2555  5)  เมษายน-พฤษภาคม  พ.ศ.2555 6) ตงัแต่  มิถุนายน  พ.ศ.2555   

7) ยกเลิกการผลิต  
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(e) จาํนวนพนกังานไดรั้บบาดเจ็บจากสาเหตุของอุทกภยั          คน 

(f) จาํนวนพนกังานทีเสียชีวติจากสาเหตุของอุทกภยั           คน 

(g) มูลค่าความเสียหายทีเกิดจากสาเหตุของอุทกภยั                   ลา้นบาท 

(h) มูลค่าของทรัพยสิ์นทงัหมดขณะเกิดอุทกภยั                   ลา้นบาท 

 

(i) กรุณาระบุชือแหล่งผลิตสินคา้ทดแทน  และสัดส่วนของการผลิต  (ตอบไดม้ากกวา่ ขอ้)  

1) โรงงานแห่งอืนในประเทศ   %    2) ประเทศญีปุ่น                    % 

3) ประเทศจีน      %   4)  ประเทศในกลุ่มอาเซียน   % 

5) ประเทศอืนๆ      %   6) ไม่มีแหล่งผลิตทดแทนอืน 

 

(j) จาํนวนแรงงานทีถูกส่งไปยงัสถานทีผลิตสินคา้ทดแทนทีอืนในประเทศไทย     คน 

(k) จาํนวนแรงงานทีถูกส่งไปยงัสถานทีผลิตสินคา้ทดแทนทีอืนในต่างประเทศ      คน 

(l) ผลของการผลิตลดลงสูงสุดกีเปอร์เซนตเ์มือเทียบกบัแผนการผลิตทีตงัไวใ้นครึงปีหลงัของปี  พ.ศ.2554   
                (รวมถึงจาํนวนทีผลิตทดแทน)              % 

 

(m) เหตุผลทีมีการพกั  หรือลดปริมาณการผลิต  (กรุณาเลือกขอ้ทีตรงทีสุด  เพียง1ขอ้)  

1) ความเสียหายของเครืองจกัรทีใชใ้นการผลิต   2) การขาดช่วงของ  supply Chain 

3) ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน      4) อืนๆ 

 

(n) การดาํเนินการของผูป้ระกอบการ  ก่อนทีนาํจะท่วมเขา้มา  (ตอบไดม้ากกวา่ ขอ้) 

1) อพยพคนงาน          2) รวบรวมขอ้มูลสถานการณ์อุทกภยั  ขอความช่วยเหลือ  

3) เตรียมการป้องกนัอุทกภยั  (เช่น  สร้างคนัดิน)   4) ขนยา้ยเครืองมือเครืองจกัร  และอุปกรณ์ต่างๆ  

5) เตรียมสิงของรับสถานการณ์ฉุกเฉิน  เช่น  อาหาร  นาํ  แบตเตอรีสาํรอง    6)  ไม่มีการดาํเนินการ 

 

(o) การดาํเนินการของผูป้ระกอบการ  ระหว่างทีอุทกภยัไดไ้หลท่วมเขา้มา  (ตอบไดม้ากกวา่ ขอ้) 

1) อพยพคนงาน          2) รวบรวมขอ้มูลสถานการณ์อุทกภยั  ขอความช่วยเหลือ 

3) เตรียมการป้องกนัอุทกภยั  (เช่น  สร้างคนัดิน)   4) ขนยา้ยเครืองมือเครืองจกัร  และอุปกรณ์ต่างๆ 

5) เตรียมสิงของรับสถานการณ์ฉุกเฉิน  เช่น  อาหาร  นาํ  แบตเตอรีสาํรอง  6) ไม่มีการดาํเนินการ 

 

(p) ผูมี้ส่วนร่วมหลกัในการวางแผนการฟืนฟูและปรับปรุงโรงงานหลงัเกิดอุทกภยั  

เลือกขอ้ทีถูกตอ้งทีสุดเพียง  1ขอ้ 

1) บุคคลากรคนไทยในบริษทั 2)  บุคลลากรต่างชาติ  3) วา่จา้งหน่วยงานภายนอก 

 

(q) ไดมี้การจดัตงักลุ่ม/แผนกปฎิบติัการสถานการณ์ภยัพิบติั(EOC)หรือไม่    1) มี   2) ไม่มี 

(r) จาํนวนบุคคลากรทีถูกส่งมาจากบริษทัแม่เพือช่วยในการฟืนฟู  และปรับปรุงโรงงาน   คน 

 

3. สถานภาพการรับทราบข้อมูลเกยีวกบัอุทกภัยปี2554 
(a) ไดรั้บขอ้มูลและคาํเตือนเรืองอุทกภยัหรือไม่         1) ใช่  2) ไม่ใช่ 

  

(b) หากมองย้อนกลบัไป  แหล่งขอ้มูลเรืองอุทกภยัทีเชือถือไดม้ากทีสุดมาจากแหล่งใด  (ตอบไดม้ากกวา่ ขอ้) 

1) หนงัสือพิมพ ์   2) โทรทศัน์  3)  วทิย ุ  4) อินเตอร์เนท 

5) โชเชียลเนทเวิร์ค (Twitter, Facebookและอืนๆ)  6) กลุ่มประชุม 7) ผูจ้ดัการนิคมฯ 

8) โรงงานและผูอ้าศยับริเวณใกลเ้คียง    9) บริษทัในเครือ/เครือข่ายจากบริษทัแม่   

10) บุคคลจากรัฐบาล  11) ตาํรวจ/ทหาร 12) ไม่มี   13) อืนๆ 

 

 

(c) ในช่วงสถานการณ์อุทกภัย  ขอ้มูลอุทกภยัทีเชือถือมากทีสุดในขณะนนัมาจากแหล่งใด  (ตอบไดม้ากกวา่ ขอ้) 
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1) หนงัสือพิมพ ์   2) โทรทศัน์  3)  วทิย ุ  4) อินเตอร์เนท 

5) โชเชียลเนทเวิร์ค (Twitter, Facebookและอืนๆ)  6) กลุ่มประชุม 7) ผูจ้ดัการนิคมฯ 

8) โรงงานและผูอ้าศยับริเวณใกลเ้คียง    9) บริษทัในเครือ/เครือข่ายจากบริษทัแม่   

10) บุคคลจากรัฐบาล  11) ตาํรวจ/ทหาร 12) ไม่มี    13) อืนๆ 

 

(d) ท่านคิดวา่ระบบการใหข้อ้มูลอุทกภยัของรัฐบาลในปี  พ.ศ.2554 ไดช่้วยลดความรุนแรงของสถานการณ์หรือไม่ 
1) ช่วย    2) ไม่ช่วย    3) ไม่ทราบ 

 

(e) ท่านคิดวา่ระบบการใหข้อ้มูลอุทกภยัของรัฐบาลในปัจจุบัน จะมีช่วยใหล้ดความรุนแรงของสถานการณ์หรือไม่  

1) ช่วย    2) ไม่ช่วย    3) ไม่ทราบ 

**หากตอบ”ใช่”  หรือ”ไม่ทราบ”    กรุณาขา้มไปขอ้(g) 

 

(f) สิงใดทีจาํเป็นในการพฒันาระบบการแจง้เตือนภยั  ของรัฐบาลเช่นกรณีอุทกภยั  (ตอบไดม้ากกวา่ ขอ้) 

1) โครงสร้างเตือนภยัทีเป็นเอกภาพ         2) การใหข้อ้มูลทีผา่นการวิเคราะห์กลนักรองมาแลว้ 

3) การเตือนล่วงหนา้  ทนัต่อสถานการณ์        4) การเตือนพร้อมคาํสังการดาํเนินการรับมือ 

5) การกระจายขอ้มูลทีแม่นยาํและน่าเชือถือ   6)  การกระจายขอ้มูลทวัถึงในเขตภูมิภาค 7) อืนๆ 

 

(g) หากมองยอ้นกลบัไป  ขอ้มูลใดทีมีความจาํเป็นทีสุดในช่วงเกิดภยัพิบติั (ตอบไดม้ากกวา่ ขอ้) 

1) ขอ้มูลสถานการณ์อุทกภยั  (ปริมาณนาํ  เขตเสียงภยั  เวลาทีนาํเขา้  อืนๆ)   

2) การเตือนหรือการสังให้อพยพ             3) ขอ้มูลสถานที  และเส้นทางการอพยพ  

4) การใหค้าํแนะนาํทีชีแนะดาํเนินการอยา่งละเอียด 5) อืนๆ 

 

(h) นิคมอุตสาหกรรมทีสถานประกอบการตงัอยู ่ มีการวางเครือข่ายกระจายขอ้มูลภยัพิบติัหรือไม่  

1) มี   2) ไม่มี 

 

(i) รูปแบบเครือข่ายกระจายขอ้มูลภยัพิบติัทีนิคมฯทีสถานประกอบการตงัอยูจ่ดัเตรียมไวใ้นปัจจุบัน  
                (ตอบไดม้ากกวา่ ขอ้) 

1) โทรศพัทคู์่สายภายใน 2) โทรศพัทส์าธารณะ       3) ขอ้ความผา่นทางSMS  

4) จดหมายเวยีน    5) e-mail          6) เวปไซต ์    7) อืนๆ 

 

(j) นิคมอุตสาหกรรมทีสถานประกอบการตงัอยู ่ มีแผนวางเครือข่ายกระจายขอ้มูลอุทกภยัหรือไม่  

1) มี  2)   ไม่มี 

 

(k) นิคมฯทีสถานประกอบการตงัอยูว่างแผนเครือข่ายกระจายขอ้มูลอุทกภยัทีในอนาคตไวอ้ยา่งไร 

(ตอบไดม้ากกวา่ ขอ้) 

1) โทรศพัทคู์่สายภายใน 2) โทรศพัทส์าธารณะ       3) ขอ้ความผา่นทางSMS  

4) จดหมายเวยีน    5) e-mail          6) เวปไซต ์    7) อืนๆ 

 

(l) ท่านรู้จกัระบบประเมินความเสียงภาวะอุทกภยัของ  JICAหรือไม่    
1) รู้จกั 2) ไม่รู้จกั 3) ไม่ทราบ 

 

(m) (หากตอบ“รู้จกั”ในขอ้(i))  ปัจจุบันท่านไดใ้ชร้ะบบประเมินความเสียงภาวะอุทกภยัของ  JICAหรือไม่  

1) ใช ้ 2) ไม่ใช ้  3) ไม่ทราบ 

 

 

 

4. สถานภาพการเตรียมการรับมือปัญหาอุทกภัยของสถานประกอบการของท่านในปัจจุบัน 
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(a) ณ  ช่วงก่อนเกดิอุทกภัยครังใหญ่ปี  พ.ศ.2554  ท่านคิดวา่บริเวณนิคมฯทีท่านประกอบกิจการอยู ่ มีความเสียงต่อการ
เกิดอุทกภยัใช่หรือไม่ 

1) ใช่  2) ไม่ใช่ 

 

(b) ปัจจุบัน  ท่านคิดวา่บริเวณนิคมฯทีท่านประกอบกิจการอยู ่ มีความเสียงต่อการเกิดอุทกภยัใช่หรือไม่ 
1) ใช่  2) ไม่ใช่ 

 

(c) ท่านประเมินวา่นิคมอุตสาหกรรมทีท่านประกอบกิจกรรมอยูจ่ะสามารถดาํเนินการป้องกนัอุทกภยัไดม้ากนอ้ย
เพียงใด 

1) ป้องกนัอุทกภยัไดทุ้กระดบั    2) ป้องกนัอุทกภยัระดบัทวัไปได ้

3) ป้องกนันาํซึมขงัได ้      4) ไม่สามารถป้องกนัอุทกภยัได ้

 

(d) สถานประกอบกิจการของท่าน  ไดเ้ตรียมอุปกรณ์ป้องกนัอุทกภยัหรือไม่   1) ใช่ 2) ไม่ใช่ 

                **หากตอบ “ไม่ใช่”    กรุณาขา้มไปที  ขอ้(i) 
 

(e) (หากตอบ“ใช่”ในขอ้(d)) ระดบัความสูงของคนัดิน   1)   เมตร  2) ไม่ทราบ 

(f) (หากตอบ“ใช่”ในขอ้(d)) กาํลงัสูบของปัมสูบนาํ   1)   ลบ.ม./วนิาที 2) ไม่ทราบ 

(g) (หากตอบ“ใช่”ในขอ้(d)) ความยาวของท่อระบายนาํ    1)   เมตร   2) ไม่ทราบ 

(h) (หากตอบ“ใช่”ในขอ้(d))  อุปกรณ์ป้องกนัอุทกภยัอืนๆ  ถา้มี  

1)    2) ไม่ทราบ 

  

(i) สถานทีประกอบการของท่านมีการใช ้ BCPหรือไม่(Business Continuity Plan  หรือแผนความต่อเนืองทางธุรกิจ) 

หากไม่รู้จกัBCP  กรุณาเลือกคาํตอบ “ไม่ใช่”  1) ใช่    2)   ไม่ใช่ 

                **หากตอบ“ไม่ใช่”    กรุณาขา้มไปขอ้  (o) 

 

(j) (หากตอบ“ใช่”ในขอ้(i))  ท่านเริมใชB้CPตงัแต่เมือใด         วนัที   เดือน     ปี    

 

(k) (หากตอบ“ใช่”ในขอ้(i))  ในแผนBCPทีท่านกาํหนดไว ้ มีแผนการรับมือปัญหาอุทกภยัใช่หรือไม่ 
1) ใช่   2)   ไม่ใช่ 

**หากตอบ“ไม่ใช่”    กรุณาขา้มไปขอ้  (o) 

 

(l) (หากตอบ“ใช่”ในขอ้(k))  แผนรับมือสถานการณ์อุทกภยัของท่านถูกกาํหนดขึนเมือใด  

วนัที   เดือน     ปี    

 

(m) (หากมีการใช ้BCP  ก่อนเกิดอุทกภยั)  หลงัประสบปัญหาอุทกภยั  ไดมี้การปรับปรุงแผนBCPเพือรับมือสถานการณ์
อุทกภยัหรือไม่  

1) ใช่   2)    ไม่ใช่   3) ไม่ตรง  

**หากตอบ“ไม่ใช่”    กรุณาขา้มไปขอ้  (o) 

 

 

(n) (หากตอบ”ใช่”ในขอ้(m))  ท่านปรับเปลียนแผนBCPเพือรับมือสถานการณ์อุทกภยัเมือใด  

วนัที   เดือน     ปี    
 

(o) สิงทีคาดหวงัจากรัฐบาล  ในการดาํเนินการป้องกนัภยัอุทกภยั  ทีไม่มีอยูใ่นแผนBCP  (ตอบไดม้ากกวา่ ขอ้) 

1) การจดัการชลประทาน 2) การจดัการเรืองคมนาคม 3) การจดัการเครือข่ายขอ้มูล 4) อืนๆ 

 

(p) สิงทีคาดหวงัจากรัฐบาล  ในการดาํเนินการฟืนฟูหลงัอุทกภยั  ทีไม่มีอยูใ่นแผนBCP (ตอบไดม้ากกวา่ ขอ้) 
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1) การลดภาษี  2) เงินกูฉุ้กเฉิน  3) เพิมเงินทดแทน  4)  ฟืนฟูเส้นทางคมนาคม  

5) การฟืนฟูไฟฟ้า  ประปา     6) การฟืนฟูตลาดการคา้ 7) อืนๆ 

 

 

5. สอบถามข้อมูลการดําเนินการเตรียมรับมือปัญหาอุทกภัยของนิคมอุตสาหกรรมทีท่านดําเนินกจิการอยู่ 
(a) ปัจจุบนั  นิคมอุตสาหกรรมของท่าน  ไดเ้ตรียมอุปกรณ์ป้องกนัอุทกภยัหรือไม่          1) ใช่ 2)  ไม่ใช่ 

**หากตอบ”ไม่ใช่”    กรุณาขา้มไปทีขอ้(f) 
 

(b) (หากตอบ“ใช่”ในขอ้(a)) ระดบัความสูงของคนัดิน   1)   เมตร  2) ไม่ทราบ 

(c) (หากตอบ“ใช่”ในขอ้(a)) กาํลงัสูบของปัมสูบนาํ   1)   ลบ.ม./วนิาที 2) ไม่ทราบ 

(d) (หากตอบ“ใช่”ในขอ้(a)) ความยาวของท่อระบายนาํ    1)   เมตร   2) ไม่ทราบ 

(e) (หากตอบ“ใช่”ในขอ้(a))  อุปกรณ์ป้องกนัอุทกภยัอืนๆ  ถา้มี  

1)    2) ไม่ทราบ 

 

(f) นิคมฯทีท่านประกอบกิจกรรมอยู ่ มีแผนทีจะเพิมประสิทธิภาพการปฎิบติัการป้องกนัภยัอุทกภยัหรือไม่ 
1) มี  2) ไม่มี  3) ไม่ทราบ 

 

(g) นิคมฯทีท่านประกอบกิจการอยู ่ ไดต้งังบประมาณในการรับมือกบัสถานการณ์อุทกภยัครังใหม่ไวเ้ท่าไร 

1)   ลา้นบาท 2) ไม่ทราบ 

 

6. แนวโน้มความเป็นไปได้ทจีะเกดิอุทกภัยครังใหม่ขึนอกีในอนาคต 
(a) ในระยะเวลาทียงัดาํรงอาชีพ  ณ  ทีประกอบการปัจจุบนั  ท่านคาดวา่มีความเป็นไปไดกี้เปอร์เซนตที์จะเกิดภยั

อุทกภยัเช่นเดียวกบัเมือปี  พ.ศ.  อีก 

                        1)   %  2) ไม่ทราบ 

 

(b) ภายในระยะเวลา50ปีหลงัจากนี  ท่านคาดวา่มีความเป็นไปไดกี้เปอร์เซนตที์จะเกิดภยัอุทกภยัเช่นเดียวกบัเมือปี  
พ.ศ. อีก 

1) %   2) ไม่ทราบ 
 

7. สิงทคีาดหวงัจากรัฐบาล 
(a) คาดหวงัจากรัฐบาลในการดาํเนินการป้องกนัอุทกภยัใช่หรือไม่                  1) ใช่ 2) ไม่ใช่ 

(b) คาดหวงัจากรัฐบาลในการดาํเนินการป้องกนัอุทกภยัใหก้บันิคมอุตสาหกรรมใช่หรือไม่ 1) ใช่ 2) ไม่ใช 

(c) ทราบหรือไม่วา่รัฐบาลไทยไดป้ระกาศแผนป้องกนัภยัอุทกภยั(มาสเตอร์แพลน)   1) ใช่ 2) ไม่ใช่ 

(d) พงึพอใจหรือไม่  ต่อความช่วยเหลือของรัฐบาลไทยในการฟืนฟูและปรับปรุงหลงัอุทกภยั 1) ใช่ 2) ไม่ใช่ 

 

(e) คาดหวงัอะไรจากรัฐบาลไทย  ในการฟืนฟูสภาพอุทกภยัในเบืองตน้  (ตอบไดม้ากกวา่     ขอ้) 
1) พืนฟูโครงสร้างพืนฐานใหเ้ร็วท่วงที(ไฟฟ้า  นาํประปา  ทางคมนาคม) 2) การลดภาษีชวัคราว 

3) การใหด้อกเบืยตาํเพือใชใ้นการฟืนฟู             4) การยดืระยะเวลาชาํระหนี 

5) เพิมเงินสนบัสนุน  6) อืนๆ  โปรดระบุ  
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[ส่วนท ี 3  ข้อมูลผลกระทบและความเสียหายทางด้านทรัพย์สิน  จากเหตุการณ์อุทกภัย] 
สถานภาพของผูต้อบแบบสาํรวจ 

ชือบริษทั   ชือผูต้อบ  

ตาํแหน่ง   โทรศพัท ์  

E-mail  

ทีอยู ่    
 

1. สถานภาพการประกอบการก่อนเหตุการณ์อุทกภัย  
(a) กรุณาระบุลกัษณะสภาพคล่องของกิจการในแต่ละช่วงเมือเทียบกบัปีก่อนหนา้ในช่วงเดียวกนั  โดยเลือกจากA-D

ตามทีกาํหนดไว ้

A. สภาพคล่องดีขึน  B. สภาพคล่องคงที  C. สภาพคล่องลดลง  D. ไม่ทราบ/ไม่ตอบ 

1) มกราคม-มิถุนายน  พ.ศ.2554    2) กรกฎาคม-ธนัวาคม  พ.ศ.2554     

3) มกราคม-มิถุนายน  พ.ศ.2555    4) กรกฎาคม-ธนัวาคม  พ.ศ.2555     

5) พ.ศ.2556ทงัปี (ประมาณการณ์)  

 

(b) กรุณาระบุยอดขายของกิจการในแต่ละช่วงเมือเทียบกบัปีก่อนหนา้ในช่วงเดียวกนั  โดยเลือกจากA-Dตามทีกาํหนด  

A. เพิมขึนมากกวา่20%  B. เพิมขึน  C. คงที D. ลดลง 

1) มกราคม-มิถุนายน  พ.ศ.2554    2) กรกฎาคม-ธนัวาคม  พ.ศ.2554     

3) มกราคม-มิถุนายน  พ.ศ.2555    4) กรกฎาคม-ธนัวาคม  พ.ศ.2555     

5) พ.ศ.2556ทงัปี  (ประมาณการณ์)  

 

(c) กรุณาระบุสภาพผลกาํไรของกิจการในแต่ละช่วงเมือเทียบกบัปีก่อนหนา้ในช่วงเดียวกนั  โดยเลือกจากA-Dตามที
กาํหนด 

A. ผลกาํไรมากขึน  B. คงที  C. ผลกาํไรตาํลง  D. ไม่ทราบ/ไม่ตอบ 

1) มกราคม-มิถุนายน  พ.ศ.2554    2) กรกฎาคม-ธนัวาคม  พ.ศ.2554     

3) มกราคม-มิถุนายน  พ.ศ.2555    4) กรกฎาคม-ธนัวาคม  พ.ศ.2555     

5) พ.ศ.2556ทงัปี(ประมาณการณ์)  
  

 

2. ข้อมูลเกยีวกบัคู่ซือและคู่ขายของผู้ประกอบการ   
(กรุณาระบุชือ  นิคมฯ/จงัหวดั/หรือประเทศ  ตามรหสัIDทีกาํหนดไวใ้นเอกสารแนบ  หนา้ 16) 

(a) กรุณาระบุชือ  สัดส่วนการซือขาย  สถานทีตงัของsupplier  ณ  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2554 ตามลาํดบั% จาก1-5  

 ชือบริษทั สัดส่วน(%) IDประเทศ/
จงัหวดั 

IDนิคมฯ 

อนัดบั   %   

อนัดบั   %   

อนัดบั   %   

อนัดบั   %   

อนัดบั   %   
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(b) กรุณาระบุชือ  สัดส่วนการซือขาย  สถานทีตงัของsupplier  ณ  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2555 ตามลาํดบั% จาก1-5 

กรุณาทาํเครืองหมาย  9  ในช่อง  �  หากไม่มีความเปลียนแปลงจากขอ้  a)  หรือหากมีความเปลียนแปลงกรุณาระบุขอ้มูลตามจริง  

 บริษทั
เดียวกบั a) 

ชือบริษทั สัดส่วน(%) IDประเทศ/
จงัหวดั 

IDนิคมฯ 

อนัดบั    %   

อนัดบั    %   

อนัดบั    %   

อนัดบั    %   

อนัดบั    %   

 

(c) กรุณาระบุชือ  สัดส่วนการซือขาย  สถานทีตงัของsupplier  ณ  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2556 ตามลาํดบั% จาก1-5 

กรุณาทาํเครืองหมาย  9  ในช่อง  �  หากไม่มีความเปลียนแปลงจากขอ้  b)  หรือหากมีความเปลียนแปลง  กรุณาระบุขอ้มูลตามจริง 

 บริษทั
เดียวกบั b) 

ชือบริษทั 
สัดส่วน 

(%) 
IDประเทศ/
จงัหวดั 

IDนิคมฯ 

อนัดบั    %   

อนัดบั    %   

อนัดบั    %   

อนัดบั    %   

อนัดบั    %   

 

(d) กรุณาระบุชือ  สัดส่วนยอดขาย  สถานทีตงัของผูชื้อ(buyer)  ณ  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2554 ตามลาํดบั% จาก1-5 

 ชือบริษทั สัดส่วน(%) IDประเทศ/
จงัหวดั 

IDนิคมฯ 

อนัดบั   %   

อนัดบั   %   

อนัดบั   %   

อนัดบั   %   

อนัดบั   %   

 

(e) กรุณาระบุชือ  สัดส่วนยอดขาย  สถานทีตงัของผูชื้อ(buyer)  ณ  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2555 ตามลาํดบั% จาก1-5 

กรุณาทาํเครืองหมาย  9  ในช่อง  �  หากไม่มีความเปลียนแปลงจากขอ้  d)  หรือหากมีความเปลียนแปลง  กรุณาระบุขอ้มูลตามจริง 

 บริษทั
เดียวกบั d) 

ชือบริษทั สัดส่วน(%) IDประเทศ/
จงัหวดั 

IDนิคมฯ 

อนัดบั    %   

อนัดบั    %   

อนัดบั    %   

อนัดบั    %   

อนัดบั    %   
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(f) กรุณาระบุชือ  สัดส่วนยอดขาย  สถานทีตงัของผูชื้อ(buyer)  ณ  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2555 ตามลาํดบั% จาก1-5 

กรุณาทาํเครืองหมาย  9  ในช่อง  �  หากไม่มีความเปลียนแปลงจากขอ้  d)  หรือหากมีความเปลียนแปลง  กรุณาระบุขอ้มูลตามจริง 

 บริษทั
เดียวกบั e) 

ชือบริษทั สัดส่วน(%) IDประเทศ/
จงัหวดั 

IDนิคมฯ 

อนัดบั    %   

อนัดบั    %   

อนัดบั    %   

อนัดบั    %   

อนัดบั    %   

 

(g) กรุณาระบุsupplier  ทีมีการซือขายเพิมขึนมากทีสุด2ลาํดบั  

(หากเป็นคู่คา้รายใหม่  กรุณาระบุสัดส่วนทีเพิมขึนเป็น 1000%) 

   ชือบริษทั 
สัดส่วนที
เพิมขึน(%) 

IDประเทศ/
จงัหวดั 

IDนิคมฯ 

มิ.ย.2554  -  มิ.ย.  2555 
อนัดบั   %   

อนัดบั   %   

มิ.ย.2555  -  มิ.ย.  2556 
อนัดบั   %   

อนัดบั   %   

 

(h) กรุณาระบุsupplier  ทีมีการซือขายลดลงมากทีสุด2ลาํดบั 

   ชือบริษทั 
สัดส่วนที
ลดลง(%) 

IDประเทศ/
จงัหวดั 

IDนิคมฯ 

มิ.ย.2554  -  มิ.ย.  2555 
อนัดบั   %   

อนัดบั   %   

มิ.ย.2555  -  มิ.ย.  2556 
อนัดบั   %   

อนัดบั   %   

 

(i) กรุณาระบุผูซื้อ(Buyer)ทีมียอดการจาํหน่ายเพิมขึนมากทีสุด2ลาํดบั  

(หากเป็นคู่คา้รายใหม่  กรุณาระบุสัดส่วนทีเพิมขึนเป็น 100%) 

   ชือบริษทั 
สัดส่วนที
เพิมขึน(%) 

IDประเทศ/
จงัหวดั 

IDนิคมฯ 

มิ.ย.2554  -    มิ.ย.  2555 
อนัดบั   %   

อนัดบั   %   

มิ.ย.2555  -  มิ.ย.  2556 
อนัดบั   %   

อนัดบั   %   

 

(j) กรุณาระบุผูซื้อ(Buyer)ทีมียอดการจาํหน่ายลดลงมากทีสุด2ลาํดบั 

   ชือบริษทั 
สัดส่วนที
ลดลง(%) 

IDประเทศ/
จงัหวดั 

IDนิคมฯ 

มิ.ย.2554  -  มิ.ย.  2555 
อนัดบั   %   

อนัดบั   %   

มิ.ย.2555  -  มิ.ย.  2556 
อนัดบั   %   

อนัดบั   %   
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3. ข้อมูลการควบคุมการดําเนินงานของสถานประกอบการ 
(a) มูลค่ากาํลงัการผลิตต่อเดือนในปัจจุบนั             ลา้นบาท 

(b) มูลค่ารวมของทรัพทยสิ์นถาวรทีมีในปัจจุบนั            ลา้นบาท 

(c) มูลค่ารวมของสินคา้คงคลงัทีมีในปัจจุบนั            ลา้นบาท 

 

(d) แหล่งใดคือตลาดหลกัในการจาํหน่ายสินคา้ในอนาคต  (สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ ขอ้) 

1) ภายในประเทศไทย    2) ประเทศญีปุ่น    3) ประเทศจีน   

4) ประเทศไตห้วนั      5) ประเทศเกาหลี   6)  ประเทศอืนๆในเอเชีย 

7)  ประเทศในทวปีอเมริกา   8) ประเทศในทวปียุโรป  9) ภูมิภาคอืนๆ ทีไม่ไดร้ะบุ 

 

(e) กรุณาระบุลกัษณะรุปแบบการพฒันาวิจยัสินคา้  และผลผลิตของสถานประกอบการของท่าน   
i) ช่วงมิถุนายน   พ.ศ.2554  1) ดาํเนินการในบริษทั 2) ดาํเนินการร่วมกบัคู่คา้หลกั (บริษทัแม่/OEM) 

ii) ช่วงมิถุนายน   พ.ศ.2555  1) ดาํเนินการในบริษทั 2) ดาํเนินการร่วมกบัคู่คา้หลกั (บริษทัแม่/OEM) 

iii) ช่วงมิถุนายน   พ.ศ.2556  1) ดาํเนินการในบริษทั 2) ดาํเนินการร่วมกบัคู่คา้หลกั (บริษทัแม่/OEM) 

 

(f) (หากท่านตอบ”ดาํเนินการร่วมกบัคู่คา้หลกั (บริษทัแม่/OEM)”) รูปแบบความร่วมมือก่อนและหลงัอุทกภยัมีความ
เปลียนแปลงใช่หรือไม่               1) ใช่  2) ไม่ใช่ 

 

(g) กรุณาระบุมูลค่าของสินคา้คงคลงัในช่วงก่อนและหลงัอุทกภยั 

1) มูลค่าสินคา้คงคลงั  ณ  มิถุนายน  พ.ศ.2554       ลา้นบาท 

2) มูลค่าสินคา้คงคลงั  ณ  มิถุนายน  พ.ศ.2555       ลา้นบาท 

3) มูลค่าสินคา้คงคลงั  ณ  มิถุนายน  พ.ศ.2556       ลา้นบาท 

 

 
4. สอบถามข้อมูลเกยีวกบัประกันภัย 

(a) ไดรั้บการชดใชค้่าสินไหมทดแทนจากกรณีไดรั้บความเสียหายโดยตรงจากอุทกภยัปี  2554 แลว้ใช่หรือไม่  
1) ใช่  2) ไม่ใช่ 

 

(b) ไดรั้บการชดใชค้่าสินไหมทดแทนจากกรณีไดรั้บความเสียหายทางออ้มจากอุทกภยัปี  2554 แลว้ใช่หรือไม่ 
    (เช่นกรณีธุรกิจหยดุชะงกั หรือBusiness Interruption) 

1) ใช่  2) ไม่ใช่ 

 
(c) ในกรณคีวามเสียหายจากอุทกภัยปี  พ.ศ.  2554  ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัในแต่ละรายการเป็น

สัดส่วนกีเปอร์เซนต ์  
)ความเสียหายโดยรวม %  2) อาคารสิงก่อสร้าง %   

3)เครืองมือเครืองจกัร  %  4) บุคคลากร   % 5) อืนๆ  % 

 

(d) กรมธรรมป์ระกนัภยัพิบติัทีมีอยู ่ ณ  ตอนเกิดอุทกภยัปี  พ.ศ.2554 ไดค้รอบคลุมการประกนัทรัพยสิ์นส่วนใดบา้ง 

1) เครืองมือเครืองจกัรทุกชิน    2) เครืองมือเครืองจกัรบางส่วน  3) ไม่ไดท้าํประกนัทรัพยสิ์น 

4) ไม่ทราบ 

 

(e) วธีิการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น  ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัพิบติัทีมีอยู ่ ณ  ตอนเกิดอุทกภยัปี  พ.ศ.2554  เป็นอยา่งไร 

1) มูลค่าทีแทจ้ริงของทรัพยสิ์น   2) มูลค่าทรัพยสิ์นทีเป็นของใหม่   3) ไม่ทราบ 

 

(f) ค่าสินไหมทดแทนของประกนัภยัพิบติักรณีความเสียหายจากอุทกภยัปี  พ.ศ.2554 มีกาํหนดการชาํระเงินเมือใด 

 วนัที   เดือน     ปี     2) ยงัไม่ไดรั้บการชดเชย 
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(g) ในปัจจุบัน  ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัในแต่ละรายการคิดเป็นสัดส่วนกีเปอร์เซนต ์

1) ทรัพยสิ์นโดยรวม %  2) อาคารสิงก่อสร้าง %   
3)  เครืองมือเครืองจกัร %  4) บุคคลากร   % 5) อืนๆ % 

 

(h) กรมธรรมป์ระกนัภยัทีมีในปัจจุบนั  ไดมี้การคุม้ครองทรัพยสิ์นจากกรณีอุทกภยัหรือไม่  

1) ใช่  2)  ไม่ใช่ 

 
(i) กรมธรรมป์ระกนัภยัไดใ้หค้วามคุม้ครองกรณีธุรกิจหยดุชะงกั(BI)  จากผลกระทบของอุทกภยัปีพ.ศ.2554หรือไม่ 

1) ใช่  2) ไม่ใช่ 

**หากตอบ”ไม่ใช่”    กรุณาขา้มไปทีขอ้(k) 

(j) ค่าสินไหมทดแทนของประกนักรณีธุรกิจหยดุชะงกั(BI)จากผลกระทบของอุทกภยัปี  พ.ศ.2554 มีกาํหนดการ 

ชาํระเงินเมือใด 

1) วนัที   เดือน     ปี      2) ยงัไม่ไดรั้บการชดเชย 

 
(k)   กรมธรรมป์ระกนัภยัปัจจุบนั  ไดใ้หค้วามคุม้ครองในกรณีธุรกิจหยดุชะงกั(BI)จากผลกระทบของอุทกภยัหรือไม่ 

1) ใช่  2) ไม่ใช่ 

 

(l) สัญชาติของบริษทัทีทาํการประกนัภยัพิบติั  (เฉพาะบริษทัทีมีกรมธรรมป์ระกนัภยัพิบติั)  (ตอบไดม้ากกวา่ ขอ้) 

1) ญีปุ่น   2) ทอ้งถิน(ไทย)    3) ยโุรปอเมริกา    4) อืนๆ 

 

(m) ท่านรู้จกั  กองทุนส่งเสริมการประกนัภยัพิบติั  ของรัฐบาลทีจดัตงัขึนหลงัจากอุทกภยัปี2554 หรือไม่  

1) ทราบ  2) ไม่ทราบ 
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[ส่วนที 4 ข้อมูลเกยีวกบับุคลลากรและแรงงาน] 
สถานภาพของผูต้อบแบบสาํรวจ 

ชือบริษทั   ชือผูต้อบ  

ตาํแหน่ง   โทรศพัท ์  

E-mail   

ทีอยู ่    
 

1. สอบถามข้อมูลการว่าจ้างบุคคลากรภายในสถานประกอบกจิการของท่าน 
(a) กรุณาระบุจาํนวนบุคลลากรสัญชาติไทย  ในสถานประกอบกิจการของท่าน 

พนกังานประจาํ   คน   พนกังานชวัคราว   คน 

 

(b) กรุณาระบุจาํนวนพนกังานสัญชาติเดียวกบัประเทศของบริษทัแม่  
รวมทงัสิน         คน พนกังานทีส่งมาจากบริษทัแม่            คน  

พนกังานประจาํชวัคราว   คน พนกังานทีรับตรงจากภายในประเทศไทย     คน 

 

(c) จาํนวนบุคลลากรต่างดา้วชาติอืนนอกเหนือจากทีระบุไวใ้นขอ้(b) 

พนกังานประจาํ   คน  พนกังานชวัคราว   คน 

 

(d) กรุณาระบุขอ้มูลทีเหมาะสมเกียวกบัจาํนวนการจา้งงานแรงงานในปัจจุบนัเมือเทียบกบัเดือนมิ.ย. ปี  พ.ศ.2554 

i) การจา้งแรงงาน          1) เพิมขึน     2) ไม่เปลียนแปลง     3) ลดลง 

ii) การจา้งวศิวกร           1) เพิมขึน     2) ไม่เปลียนแปลง       3) ลดลง 

  iii)  การจา้งหวัหนา้แผนก/ผูจ้ดัการ   1) เพิมขึน   2) ไม่เปลียนแปลง   3) ลดลง 

 

(e) พนกังานส่วนใหญ่  มีพืนเพภูมิลาํเนามาจากทีใด  กรุณาเลือกขอ้ทีตรงทีสุดเพียง1ขอ้  

1) คนทอ้งถิน  2) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  3) ต่างประเทศ   4) อืนๆ 

 

(f) พนกังานส่วนใหญ่  ใชย้านพาหนะใดในการเดินทางมาทาํงาน  (ตอบไดม้ากกวา่ ขอ้) 

1) เดิน   2) รถจกัรยานยนต ์  3) จกัรยาน  4) รถยนต ์   5) อืนๆ  

 

(g) มีสวสัดิการรถรับส่งพนกังานหรือไม่         1) มี  2)   ไม่มี 

(h) เวลาทีใชใ้นการเดินรถรับส่งมาถึงสถานทีประกอบการ  จากทีพกัทีไกลทีสุด     ชวัโมง 

(i) มีสวสัดิการค่าเดินทางให้แก่พนกังานหรือไม่        1) มี  2)   ไม่มี  

(j) มีสวสัดิการค่าเดินทางกรณีเดินทางดว้ยรถส่วนตวัหรือไม่(เช่นค่านาํมนั)  1) มี  2)   ไม่มี 

(k) ไดมี้การจดัเตรียมสถานทีจอดรถสาํหรับพนกังานหรือไม่     1) มี  2)   ไม่มี 

 

(l) กรุณาระบุวนัหยดุประจาํสัปดาห์ของคนงาน 

1) สัปดาห์ละ2วนั    2) 2สัปดาห์หยดุ3วนั   3) สัปดาห์ละ1.5วนั 

4) สัปดาห์ละ1วนั    5) อืนๆ 

 

(m) กรุณาระบุจาํนวนกะการทาํงานของคนงาน   
1) 2กะ      2) 3กะ     3)  ไม่มีกะ 
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(n) วธีิการรับสมคัรพนกังาน (ตอบไดม้ากกวา่ ขอ้) 

i) การรับคนงาน 1) ประกาศสาธารณะ  (รวมถึงหน่วยงานราชการ) 2)  บริษทันายหนา้  หรือ  outsource 

   3) การแนะนาํ/ชกัชวน          4) อืนๆ 

ii) เจา้หนา้ทีวศิวกร 1) ประกาศสาธารณะ  (รวมถึงหน่วยงานราชการ) 2)  บริษทันายหนา้  หรือ  outsource 

      3) การแนะนาํ/ชกัชวน          4) อืนๆ 

ii) เจา้หนา้ทีระดบัหวัหนา้แผนกเป็นตน้ไป  

1) ประกาศสาธารณะ  (รวมถึงหน่วยงานราชการ) 2)  บริษทันายหนา้  หรือ  outsource 

      3) การแนะนาํ/ชกัชวน          4) อืนๆ 

 

(o) กรุณาเรียงลาํดบัปัจจยัหลกัในการคดัเลือกบุคคลากรเขา้ทาํงาน  โดยระบุอกัษร A-Fตามทีกาํหนดไวข้า้งล่าง  

A.อาย ุ B. การศึกษา C.ประวติัการทาํงาน D.ทกัษะ  E. ความสามารถในการทาํงาน F. เพศ 

การเลือกจา้งคนงาน     อนัดบั    อนัดบั    อนัดบั  

การเลือกจา้งเจา้หนา้ทีวศิวกร    อนัดบั    อนัดบั    อนัดบั  

การเลือกจา้งเจา้หนา้ทีหวัหนา้แผนกขึนไป อนัดบั    อนัดบั    อนัดบั  

 

(p)   สถานประกอบการของท่านมีระบบสวสัดิการตามทกัษะพนกังานหรือไม่  1) ใช่  2)   ไม่ใช่ 

(q)   คนงานทีเปลียนงานภายใน1ปี  มีสัดส่วนคิดเป็นกีเปอร์เซนต ์                        % 

(r) อายกุารทาํงานของบุคลากรระดบัวศิวกร  และหวัหนา้แผนกโดยเฉลียแลว้เป็นระยะเวลากีปี 

1) วศิวกร      ปี 2) หวัหนา้แผนก  (ผูบ้ริหารระดบัตน้)   ปี 
 

(s) กรุณาระบุค่าเฉลียชวัโมงการทาํงานของคนงาน  โดยเลือกตอบการคาํนวณระยะเวลาเพียงขอ้เดียวจาก 1)- 4) 

1) คาํนวณเป็นรายวนั   เฉลีย       ชวัโมง/วนั  + งานล่วงเวลา(OT)     ชวัโมง 

2) คาํนวณเป็นรายสัปดาห์  เฉลีย       ชวัโมง/สัปดาห์  + งานล่วงเวลา(OT)     ชวัโมง 

3) คาํนวณเป็นรายเดือน  เฉลีย       ชวัโมง/เดือน  + งานล่วงเวลา(OT)     ชวัโมง 

4) คาํนวณเป็นรายวนัปี  เฉลีย       ชวัโมง/ปี   + งานล่วงเวลา(OT)     ชวัโมง 

 

 

2. ข้อมูลเกยีวกบัการกาํหนดอตัราค่าแรง 
(a) การกาํหนดค่าแรงในสถานประกอบการ  ขึนฐานราคาทีบริษทักาํหนดเองหรือไม่   1) ใช่ 2)   ไม่ใช่ 

(b) (หากตอบ”ใช่”ในขอ้(a))ส่วนต่างอตัราค่าแรงตามฐานราคาของบริษทัเมือเทียบกบัราคาตลาด % 

 

(c) กรุณาระบุอตัราค่าแรงสูงสุดและตาํสุดของแต่ละตาํแหน่ง 

1) ระดบัคนงาน   ตาํสุด บาท - สูงสุด บาท 

2) ระดบัวศิวกร   ตาํสุด บาท - สูงสุด บาท 

3) ระดบัหวัหนา้แผน  ตาํสุด บาท - สูงสุด บาท 

 

(d)  การเพิมอตัราค่าจา้งจากราคาตลาดในแต่ละตาํแหน่ง  มีสัดส่วนทีเพิมเป็นกีเปอร์เซนต ์

1) คนงาน %   2) วศิวกร %  3) ผูจ้ดัการแผนก % 

 

(e) ช่วงเวลากาํหนดการขึนค่าแรง           เดือน     ปี    

(f) กรุณาระบุสัดส่วนเปอร์เซนตข์องการการขึนค่าแรง  โดยสังเขป                         % 

 

(g) กรุณาระบุวธีิการกาํหนดอตัราการขึนค่าแรง 

1) เจรจากบัพนกังานก่อนตดัสินใจ 2) ใหพ้นกังานลงความเห็นชอบหลงัตดัสินใจแลว้ 

3) การฟ้องร้องในศาล    4) ตดัสินใจโดยผูบ้ริหารเท่านนั    5) อืนๆ 
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(h) กรุณาเรียงลาํดบัปัจจยัหลกัในการขึนอตัราค่าแรง  โดยระบุอกัษร A  -  H ตามทีกาํหนดไวข้า้งล่าง 

A.อาย ุ     B. การศึกษา      C.ประวติัการทาํงาน      D.อายงุาน      E.ทกัษะ        F. ความสามารถการทาํงาน G.สภาพการทาํงาน      H.เพศ 
ระดบัคนงาน     อนัดบั    อนัดบั    อนัดบั   

ระดบัวศิวกร     อนัดบั    อนัดบั    อนัดบั   

ระดบัหวัหนา้แผนกเป็นตน้ไป  อนัดบั    อนัดบั    อนัดบั   

 

(i) สถานทีประกอบการของท่านมีการใหโ้บนสักีครังต่อปี           ครัง 

(j) มีการใหโ้บนสัในช่วงใดของปี               เดือน 

(k) จาํนวนยอดเงินโบนสัทีไดรั้บของคนงาน             เดือน 

 

(l) สถานทีประกอบการของท่านมีวธีิการกาํหนดโบนสัอยา่งไรบา้ง 

1) เจรจากบัพนกังานก่อนตดัสินใจ  2) ใหพ้นกังานลงความเห็นชอบหลงัตดัสินใจแลว้ 

3) การฟ้องร้องในศาล    4) ตดัสินใจโดยผูบ้ริหารเท่านนั    5) อืนๆ 

 

(m) สถานทีประกอบการมีระบบเงินชดเชยเมือลาออกหรือ Provident Fund  ใช่หรือไม่ 1) ใช่ 2) ไม่ใช่ 

 

 

3. ข้อมูลเกยีวกบัสหภาพแรงงาน 
(a) สถานทีประกอบการมีสหภาพแรงงานหรือไม่        1) มี 2)   ไม่มี 

 

(b)   (หากตอบ”ใช่”ในขอ้(a))ก่อตงัสหภาพแรงงานขึนมาเมือใด  (เลือกไดม้ากกวา่1ขอ้) 
1) ตาํกวา่ 1      2)  มากกวา่ 1  ปี  แต่ไม่เกิน 2ปี  3)  มากกวา่ 2  ปี  แต่ไม่เกิน 5ปี 

4) มากกวา่ 15  ปี  แต่ไม่เกิน 10ปี 5) มากกวา่  10  ปี 
 

(c) เคยเกิดกรณีขอ้พิพาทแรงงานหรือไม่(ประทว้งหยดุงาน  การอูง้าน  การปิดโรงงาน) 1) ใช่ 2) ไม่ใช่ 

 

 


