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WAGES SURVEY FOR YEAR 2015 
Company Name  Name  

Email  TEL  

หอการค้าญ่ีปุ่ น-กรุงเทพฯ ได้จดัทําแบบสาํรวจค่าจ้างแรงงานเป็นประจําทกุปี จงึขอความร่วมมือจากท่านสมาชิก กรุณาตอบ

แบบสอบถามข้างลา่งนี ้เก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบคุคลของพนกังานคนไทยในบริษัทของท่าน ณ วนันี ้(วนัที ่1 เมษายน 2015) โดยการเลอืก

คําตอบทีเ่หมาะสม หรือระบคุําตอบลงในช่องท่ีเตรียมไว้ 

No 1．General Information 

(1) Nature of business:        Manufacturer       Non Manufacturer  Rep Office 

(2) Core business or product line in 

① อาหาร             ②สิง่ทอและเคร่ืองนุง่ห่ม              ③ เคมีภณัฑ์                          ④เหลก็และโลหะ 
⑤ เคร่ืองจกัรทัว่ไป            ⑥ไฟฟ้าและอเิลคทรอนคิส์              ⑦ยานยนต์และอะไหลย่นต ์       ⑧เคร่ืองจกัรขนาดเลก็/พรีซชีัน่  
⑨นําเข้าสง่ออก               ⑩ค้าปลกี                                  ⑪การเงิน การประกนัภยัและหลกัทรัพย์  
⑫ก่อสร้าง                      ⑬ชิปปิง้และบริการขนสง่สนิค้า         ⑭ไอที/โทรคมนาคม         ⑮โรงแรม/ร้านอาหาร 
⑯การทอ่งเทีย่ว                ⑰อ่ืนๆ 

(3) Location by Province 

1 กรุงเทพฯ   21 ฉะเชิงเทรา   41 มหาสารคาม   61 พะเยา 
2 สมทุรปราการ   22 จนัทบรีุ   42 ยโสธร   62 แพร่ 

 3 ปทมุธานี   23 สระแก้ว   43 อํานาจเจริญ   63 ภเูก็ต 
4 นครปฐม   24 ปราจีนบรีุ   44 สริุนทร์   64 พงังา 
5 สมทุรสาคร   25 ตราด    45 อบุลราชธานี   65 ระนอง 

 6 นนทบรีุ    26 นครนายก   46 เชียงใหม่   66 กระบ่ี 
7 สระบรีุ    27 นครราชสีมา   47 ลําพนู   67 ตรัง 
8 อยธุยา    28 อดุรธานี   48 สโุขทยั   68 ชมุพร 
9 ลพบรีุ    29 ขอนแก่น   49 ลําปาง   69 นราธิวาส 
10 อ่างทอง   30 บรีุรัมย์   50 กําแพงเพชร   70 สงขลา 

 11 สิงห์บรีุ   31 กาฬสินธ์   51 ตาก    71 นครศรีธรรมราช 
12 ชยันาท   32 นครพนม   52 นครสวรรค์   72 ปัตตานี 
13 กาญจนบรีุ   33 เลย    53 พิษณโุลก   73 ยะลา  
14 เพชรบรีุ   34 หนองคาย   54 อตุรดติถ์   74 สตลู 
15 สมทุรสงคราม   35 หนองบวัลําพ ู   55 เพชรบรูณ์   75 สรุาษฎร์ธานี 

 16 ราชบรีุ   36 ชยัภมู ิ   56 อทุยัธานี   76 พทัลงุ 
17 ประจวบคีรีขนัธ์   37 มกุดาหาร   57 เชียงราย   77 บงึกาฬ 
18 สพุรรณบรีุ   38 ร้อยเอ็ด   58 พิจิตร 
19 ชลบรีุ    39 ศรีสะเกษ   59 แม่ฮ่องสอน 
20 ระยอง   40 สกลนคร   60 น่าน 
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No 2.  Number of Employee 

（１） Total number of Thai national employees          
           Sample Case   
(1) พนกังานประจํา                                             Total   

 
 
 
 
 
 
 

90 

  พนกังานชาย  50 

พนกังานหญิง  40 

อายเุฉลีย่  (รวมชายและหญิง)  30 

(2) พนกังานสญัญาจ้างชัว่คราว หมายเหต ุ: ทําสญัญาโดยตรงกบับริษัท  5 

(3) พนกังานสง่มาชัว่คราว หมายเหต ุ: ไม่ได้ทาํสญัญาโดยตรงกบับริษัท  5 

Total (1) + (2) + (3)  100 

 
（２） เปรียบเทยีบกบัปีทีแ่ล้ว จํานวนของพนกังานทัง้หมด รวมพนกังานชัว่คราว   

① เพ่ิมขึน้（ ％）  ②ลดลง（ ％）  ③ไม่เปลีย่นแปลง  
  

（３） กรุณาตอบคาํถามเก่ียวกบัพนกังานชาวตา่งชาติของบริษัททา่น (ตอบได้หลายข้อ) 

 (พนกังานชาวตา่งชาติในข้อนี ้หมายถึง พนกังานทีถื่อสญัชาติประเทศเพือ่นบ้านของไทย เช่น กมัพชูา, ลาว, เมียนมาร์ เป็นต้น ไมร่วม

พนกังานชาวญ่ีปุ่ น) 

จํานวนพนกังานชาวตา่งชาติ     คน 

กรุณาเลอืกสญัชาตขิองพนกังานชาวต่างชาติท่ีว่าจ้างตามความเป็นจริงในบริษัทท่าน (สามารถเลอืกตอบได้หลายข้อ) 

   เมียนมาร์   กมัพชูา   ลาว   เวียดนาม  

  อ่ืนๆ (                                  ) 
 

（４） บริษัทท่านมีการวา่จ้างชาวญ่ีปุ่ นเป็นพนกังานในประเทศไทยหรือไม ่

     มีการวา่จ้าง    ไม่มกีารวา่จ้าง 

 

（５） กรุณาตอบคาํถามเก่ียวกบัการวา่จ้างคนพกิาร 

1. ในการวา่จ้างคนพิการ บริษัทท่านได้ปฏบิตัิตามเงื่อนไขทีก่ฎหมายกําหนดโดยครบถ้วนหรือไม่ 

  ปฏิบตัติาม    ไม่ได้ปฏิบตัิตาม 

2. กรณีท่ีได้ปฏิบตัติามอย่างครบถ้วน บริษัททา่นได้ปฏิบตัติามกฎหมายการวา่จ้างคนพกิารในรูปแบบใด (สามารถตอบได้หลาย

ข้อ) 

   ว่าจ้างคนพกิาร   จดัหาสิง่อาํนวยความสะดวกให้คนพิการ   จ่ายเงินเข้ากองทนุ 

  

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 
⇒ 



No. 3 จาํนวนวนัทาํงานต่อปี และระบบการทาํงานเป็นผลดั 

  โปรดตอบตามปีปฎิทนิของบริษัท ปี 2014 

（１） จํานวนวนัทาํงานปกติของบริษัท: 

(ถ้าบริษัทของท่านมีพนกังานทาํงานตามเวลาปกต ิและพนกังานทํางานเป็นผลดั โปรดเลอืกช่วงเวลาท่ีมพีนกังานมาทํางานมาก

ท่ีสดุ) 

① 5 days/Week ทํางานระบบ 5 วนัตอ่สปัดาห์ 

② Five days and six days a week bi-weekly    ทํางานระบบ 5 วนัและ 6 วนัตอ่สปัดาห์ 

③ Six days a week system   ทํางานระบบ 6 วนั ต่อสปัดาห์ 

④ Other อ่ืนๆ 

(กรุณาตอบสถานการณ์การทาํงานของพนกังาน. ถา้ บริษทั ของคุณมีคนงานปกติและคนงานกะโปรดเลือกคาํตอบท่ีพนกังาน

ส่วนใหญ่เป็น.) 

            （２）จํานวนวนัหยดุและจํานวนวนัทาํงานตอ่ปี (ของพนกังานประจํา) 

(ถ้าบริษัทของท่านมีพนกังานทาํงานตามเวลาปกต ิและพนกังานทํางานเป็นผลดั โปรดเลอืกช่วงเวลาท่ีมพีนกังานมาทํางานมาก

ท่ีสดุ) 

"วนัหยดุประจําปี 
(ตามกฎหมาย วนัหยดุประจําสปัดาห์อยา่งน้อยสปัดาห์ละ 1 วนั (วนัเสาร์ วนัอาทิตย์) และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 

มากกวา่ 13 วนั (ไมร่วมวนัเลือกตัง้)"  

 ○1E  

วนัทํางานตอ่ปี   
A○2E  

รวม (วนัหยดุประจําปี + วนัทาํงานตอ่ปี)*   
A○1E

A + A○2E  
 

（３）ระบบการทํางานเป็นผลดั: 

① ไม่มี   ② ระบบการทํางาน 2 ผลดั    ③ ระบบการทํางาน 3 ผลดั  
 

No.4 จาํนวนชั่วโมงทาํงานต่อปี 
 

（１）ชัว่โมงทาํงานปกต:ิ 

ชัว่โมงทาํงานตอ่วนั ชัว่โมงทาํงานตอ่อาทิตย์ ชัว่โมงทาํงานตอ่ปี 

hrs hrs hrs 

 หมายเหต ุไม่รวมระบบการทํางานเป็นผลดั 
 
（２）ชัว่โมงทาํงานลว่งเวลาตอ่อาทิตย์: 

ชัว่โมงโอท/ีอาทติย์ 

hrs 
 

ชัว่โมงทาํงาน 

กรุณาหารด้วยชัว่โมงทํางานตอ่ปีใน  52 อาทติย์ 

ถ้าโอท ี200 ชัว่โมง คาํตอบจะเป็น 200 ชัว่โมง / 52 อาทติย์ 
 



No.5 เงนิเดอืนเร่ิมแรก

โปรดระบเุงินเดอืนเร่ิมแรกของพนกังาน (ฐานเงินเดอืน+ประโยชน์อ่ืน=รายได้รวมต่อเดือน) เกณฑ์ตามวฒุกิารศกึษา และลกัษณะงาน 

รายได้รวมต่อเดือน รวมถงึ รายได้ทีร่ะบตุวัเลขแน่นอน เช่น คา่ตาํแหนง่ เงินช่วยเหลอืครอบครัว คา่เช่าบ้าน คา่พาหนะ ค่าครองชีพ (COLA) เบีย้

ขยนั แต่ไมร่วมถึงคา่ลว่งเวลา เงนิเดือนเร่ิมแรกไม่รวมถงึคา่ความสามารถในอาชีพ ทกัษะพเิศษ คา่ความเช่ียวชาญทางเทคนคิ หนว่ย : ร้อยบาท 

(ตํ่ากวา่ 100 บาทให้ระบเุป็นตวัเลขไม่มเีศษทีใ่กล้เคียงท่ีสดุ)

（１）ถ้าบริษัทของท่านเป็นผู้ประกอบการผลติ

พนกังานสายธุรการ

และสายช่าง

สายธุรการ สายช่าง

รายได้รวมต่อเดือน ฐานเงินเดอืน รายได้รวมต่อเดือน ฐานเงินเดอืน

ประโยควิชาชีพ (ปวช)

อนปุริญญา หรือ ปวส

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

พนกังานโรงงาน (เวิร์คเกอร์) รายได้รวมต่อเดือน ฐานเงินเดอืน

ม. 6

ปวช

（２）ถ้าบริษัทของท่านไมใ่ช่ผู้ประกอบการผลติ หรือเป็นสาํนกังานผู้แทน 

พนกังานสายธุรการ

และสายช่าง

สายธุรการ สายช่าง

รายได้รวมต่อเดือน ฐานเงินเดอืน รายได้รวมต่อเดือน ฐานเงินเดอืน

อนปุริญญา หรือ ปวส

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

No.6 เงนิเดอืนของพนักงาน (อายุ 35 ปี)

โปรดระบเุงินเดอืนของพนกังานท่ีอาย ุ35 ปี

（１）ถ้าบริษัทของท่านเป็นผู้ประกอบการผลติ

พนกังานสายธุรการ

และสายช่าง

สายธุรการ สายช่าง

รายได้รวมต่อเดือน ฐานเงินเดอืน รายได้รวมต่อเดือน ฐานเงินเดอืน

ประโยควิชาชีพ (ปวช)

อนปุริญญา หรือ ปวส

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

พนกังานโรงงาน (เวิร์คเกอร์) รายได้รวมต่อเดือน ฐานเงินเดอืน

ม. 6

ปวช



（２） ถ้าบริษัทของท่านไมใ่ช่ผู้ประกอบการผลติ หรือเป็นสาํนกังานผู้แทน 

พนกังานขาย 

และอ่ืนๆ 

พนกังานขาย อ่ืนๆ (สาํนกังาน ทัว่ไป เป็นต้น) 

รายได้รวมต่อเดือน ฐานเงินเดอืน รายได้รวมต่อเดือน ฐานเงินเดอืน 

อนปุริญญา หรือ ปวส     

ปริญญาตรี     

ปริญญาโท     

 
No.7 เงนิเดอืนของพนักงาน (แยกตามตาํแหน่ง) 

โปรดระบอุตัราเงินเดือนตามระดบัตาํแหนง่พนกังาน 

 ตําแหน่ง รายได้รวมต่อเดือน ฐานเงินเดอืน 

1 ระดบักรรมการ   

2 ระดบัผู้จดัการทัว่ไป   

3 ระดบัหวัหน้างาน   

4 ระดบัหวัหน้าสายธุรการ   

5 ระดบัซุปเปอร์ไวเซอร์   （เฉพาะผู้ประกอบการผลติ） 

（เฉพาะผู้ประกอบการผลติ） 

（เฉพาะผู้ประกอบการผลติ） 

（เฉพาะผู้ประกอบการผลติ） 

6 ระดบัโฟร์แมน   

7 ฝ่ายบํารุงรักษา   

8 พนกังานมฝีีมือทางเทคนคิ   

                

 

 
ตําแหน่ง 

สายธุรการ (วฒุิปริญญาตรี) สายช่าง (วฒุิปริญญาตรี) 

รายได้รวมต่อเดือน ฐานเงินเดอืน รายได้รวมต่อเดือน ฐานเงินเดอืน 

9 พนกังานอาวโุส     

10 พนกังาน     
     
No.8 เบีย้เลีย้งพิเศษ 

（１） บริษัทท่านมีการกําหนดเบีย้เลีย้งตา่งๆ เช่น คา่ทกัษะพิเศษ, ค่าเทคนคิพิเศษ, ค่าความสามารถในการทํางานพิเศษ ฯลฯ ท่ี

นอกเหนือจากเบีย้เลีย้งตา่งๆ เช่น คา่ตําแหน่ง, เงินช่วยเหลอืครอบครัว, คา่ท่ีอยูอ่าศยั, คา่เดินทางไป-กลบัท่ีทาํงาน, คา่เบีย้ขยนั 

ฯลฯ หรือไม ่

  มีการกําหนด    ไม่มกีารกําหนด 

 

（２） สาํหรับบริษัทท่ีเลอืกตอบว่า “มีการกําหนด” ในข้อ (1) ข้างต้น 

 กรุณาเลอืกเบีย้เลีย้งท่ีมกีารกําหนดตามความเป็นจริงในบริษัทท่าน (สามารถตอบได้หลายข้อ) 

   เบีย้เลีย้งคา่ความสามารถด้านภาษา      เบีย้เลีย้งค่าความสามารถด้านเทคนิค 

   เบีย้เลีย้งค่าคณุสมบตัิ (ยกเว้นท่ีเก่ียวข้องกบัภาษา, เทคนิค)   เบีย้เลีย้งการทํางานท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 

   อ่ืนๆ  (กรุณาระบใุนช่องวา่งด้านลา่ง) 
 

 



No.9 อัตราการปรับขึน้เงนิเดอืน 

（１） บริษัทของท่านมกีารปรับขึน้เงินเดือนประจําปีหรือไม่ 
Yes    No 
 

（２） Wage Raise Ratio 
 

【กรุณาปัดเศษทศนิยมตาํแหน่งท่ี 2】 4.23 → 4.2% ปี 2013 ปี 2014 

วนัทีต่ดัสนิใจ (หรือจะตดัสนิใจ)  Y  M  Y  M 

อตัราการขึน้เงินเดือนโดยเฉลีย่ 

(หมายเหต）ุ พิจารณาจากฐานเงินเดอืน รวมถงึการเลือ่น

ตําแหน่ง และการขึน้เงินเดือนประจําปี 

 ％  ％ 

 
（３） อตัราการขึน้เงินเดือนครัง้สดุท้ายตดัสนิใจโดย 

1. ตดัสนิใจโดยผู้บริหารและแจ้งให้พนกังานทราบ 

2. ข้อตกลงระหว่างบริษัทและพนกังาน 

3. ความเหน็ร่วมกนัระหวา่งบริษัทและพนกังานหลงัการไกลเ่กลีย่โดยบคุคลท่ีสาม 

4. คําตดัสนิของศาล 
 

（４） เดือนที่มีการขึน้เงินเดือน 

* หากมีการปรับขึน้เงินเดอืนย้อนหลงั กรุณาระบเุดอืน 

 
 
 

 
Month 

 
 
No.10 โบนัสเฉลี่ยประจาํปี 

กรุณาระบโุบนสัเฉลีย่ประจําปีของปีท่ีแล้ว 

（１）จํานวนครัง้ทีจ่่ายโบนสั 1.ไม่ม ี         2.ปีละครัง้            3. ปีละสองครัง้            4.ปีละสามครัง้            5. ปีละสีค่รัง้ 

（２） เดือนที่จ่ายโบนสั（มกราคม ~ ธันวาคม）?          ครัง้ที ่1       ครัง้ที ่2    ครัง้ที ่3 ครัง้ที ่4 
 
 
 
（３） Average annual bonus(Amount of Bonus is based on basic salary) 

【กรุณาปัดเศษทศนิยมตาํแหน่งท่ี 2】เช่น 2.56 → 2.6 months 

(จํานวนโบนสัท่ีจ่ายก่ีเดือนของฐานเงินเดือน) 
ปี 2013 ปี 2014 

จํานวนโบนสัเฉลีย่ของทัง้บริษัทหรือจํานวนเดอืนของโบนสัทีบ่ริษัทประกาศ เดือน เดือน 

*กรุณารวมเงนิเพิม่พิเศษ (ถ้าม)ี โดยคดิเป็นสดัสว่นของเงินเดือนและรวมยอดลงในโบนสั 
 
 
 
 
 

m m m m 



（４） การตดัสนิใจครัง้สดุท้ายทําโดย 

1. ตดัสนิใจโดยผู้บริหารและแจ้งให้พนกังานทราบ 

2. ข้อตกลงระหว่างบริษัทและพนกังาน 

3. ความเหน็ร่วมกนัระหวา่งบริษัทและพนกังานหลงัการไกลเ่กลีย่โดยบคุคลท่ีสาม 

4. คําตดัสนิของศาล 
 
No.11 สหภาพแรงงาน             

 （１）บริษัทของท่านมสีหภาพแรงงานหรือไม่                       ①．Yes      ②．No      

ถ้าสหภาพของทา่นเข้าร่วมกบัสหภาพอืน่ หรือองค์กรอ่ืนนอกบริษัท กรุณาระบช่ืุอ 

 
 
 

 
（２）  ถ้าทา่นตอบวา่ มี กรุณาระบรุะยะเวลาท่ีจดัตัง้สหภาพ        

  1. ตํ่ากวา่ 1 ปี 

2. 1 ปี - น้อยกวา่ 2 ปี  

3. 2 ปี - น้อยกวา่ 5 ปี 

4. 5 ปี - น้อยกวา่ 10 ปี 

5. มากกว่า 10 ปี  
 

No.12 ข้อพพิาทแรงงาน             

 （１）มีข้อพิพาทแรงงาน (การประท้วง การทาํลายสิง่ของ การปิดโรงงาน การปฎิเสธการทาํงานลว่งเวลา เป็นต้น) เกิดขึน้ในการ

เจรจาครัง้ลา่สดุระหวา่งผู้บริหารและลกูจ้างหรือไม ่  

1. การเจรจาในปีงบประมาณท่ีแล้ว   1. มี   2. ไม่มี    

 (ระหว่าง เมษายน 2013 – มีนาคม 2014)         

 2. การเจรจาในปีงบประมาณนี ้   1. มี   2. ไม่มี    

 (ระหว่าง เมษายน 2014 –มีนาคม 2015)  
  

（２） ถ้าตอบว่าม ีในข้อ (1)1 หรือ (1)2 กรุณาระบสุิง่ท่ีเกิดขึน้ในช่วง เมษายน 2014  ถงึ มีนาคม 2015    

1. การนดัหยดุงาน (ตามกฎหมาย) 

2. การทาํลายทรัพย์สนิของบริษัท (ไม่ถกูกฎหมาย)  

3. การนดัหยดุงาน (ไม่ถกูกฎหมาย)  

4. การปิดงาน หรือการท่ีนายจ้างปฎเิสธไม่ยอมให้ลกูจ้างทํางานชัว่คราว      

 5. การปิดกัน้ทางเข้า-ออก สถานท่ีทาํงาน         

 6. การชมุนมุและแจกเอกสารวิจารณ์บริษัท         

 7. การปฎิเสธการทาํงานลว่งเวลา          

 8. การรบกวนกระบวนการผลติ ( กรุณาระบ:ุ:                                                                      )     

 9. การปิดกัน้ถนนสาธารณะอย่างไมถ่กูกฎหมาย        

 10. อ่ืนๆ  ( กรุณาระบ:ุ                                                                         ）       



（３）ถ้าตอบว่าม ีในข้อ (1) 1 หริอ (1)2 กรุณาระบเุหตผุล        

  1. ผลตอบแทน (เงินเดือน โบนสั เงินเกษียนอาย)ุ        

  2. สวสัดิการทัว่ไป (เงินช่วยการศกึษา ค่าพาหนะ อ่ืนๆ)        

  3. เหตผุลอ่ืนนอกเหนือจากข้างบนนี ้          

  4. สญัญาจ้าง (การโยกย้ายพนกังาน เลกิจ้าง)          

  5. การเปลีย่นกฎของบริษัทเน่ืองจากการควบรวมกิจการ        

  6. อ่ืนๆ (กรุณาระบ)ุ  
 
（４）การตดัสนิใจครัง้สดุท้ายทําโดย          

  1. การตอ่รองระหว่างผู้บริหารและพนกังานก่อนขบวนการการไกลเ่กลีย่โดยบคุคลท่ีสาม 

2. ความเหน็ร่วมกนัระหวา่งบริษัทและพนกังานหลงัการไกลเ่กลีย่โดยบคุคลท่ีสาม     

 3. คําตดัสนิของศาล           

 4. อ่ืนๆ  (กรุณาระบ)ุ 
  

（５） เม่ือเกิดข้อพิพาทแรงงาน มีองค์กรแรงงานอืนท่ีใหญ่กว่า หรือท่ีปรึกษาเข้าเกี่ยวข้องหรือไม่    

1. Advisor or Group  ①มี  ②ไม่ม ี  ③ใม่ทราบ  

2. ถ้าเลอืก มี กรุณาระบช่ืุอ 

 
 
 

 
（６）การป้องกนัข้อพิพาทแรงงาน           

  1. ท่านมีโปรแกรมหรือกจิกรรมป้องกนัหรือไม่  ① Yes     ② No    

  2. ถ้าตอบวา่ มี กรุณาระบ ุ

 
 
 

 （７）การฟ้องร้องภายในบริษัท           

  1) ตัง้แตเ่มษายน 2014 ถงึมนีาคม 2015 เคยมกีรณีฟ้องร้องในบริษัทเพือ่เรียกร้องเงินโบนสัและการปรับขึน้เงินเดือนหรือไม่ 

   ① มี   ②ไม่ม ี         

  2) ถ้าม ีเป็นการฟ้องร้องประเภทใด          

   1. การเลกิจ้างท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย         

   2. การสบัเปลีย่นตําแหน่งหรือลดตําแหน่ง        

   3. การคกุคามทางเพศในท่ีทํางานหรือการคกุคามทางอํานาจ      

   4. ไม่ปฎิบตัติามสญัญาจ้าง          

   5. อ่ืนๆ กรุณาระบ ุ          

   
 
 
 

 
 
 



No.13 กฎ ระเบียบสาํหรับการทาํผิดกฎหมายภายในบริษัท        

 （１） มีการทําผิดกฎหมายภายในบริษัทตัง้แต่เดือนเมษายน 2014 ถงึมนีาคม 2015 หรือไม ่     

   ①มี   ②ไม่ม ี   ③ไม่ทราบ     

  
（２） ถ้าตอบว่าม ีกรุณาระบ ุ(ตอบได้หลายข้อ)         

   1. การขโมยเงิน           

   2. การขโมยทรัพย์สนิ สิง่ของของบริษัท        

   3. การทจุริตหรือรับสนิบนจากบริษัทคู่ค้า        

   4. การใช้ซอฟแวร์ทีไ่ม่ถกูกฎหมาย         

   5. การให้ข้อมลูขา่วสารท่ีเป็นเร่ืองภายในบริษัทต่อบคุคลภายนอก      

   6. การซือ้ขายหรือเสพยาเสพตดิ         

   7. การเลน่การพนนั          

   8. อ่ืนๆ  ( กรุณาระบ:ุ                                   )       

  
（３） การป้องกนัการทําผิดกฎหมายภายในบริษัท         

   1. มีกิจกรรมป้องกนัหรือไม่     ① Yes     ② No     

   2. ถ้าเลอืก มี กรุณาระบ ุ          

   เช่น การจดัสมัมนา เวิร์คชอป การโยกย้ายตําแหน่งงาน การทาํรายงาน 

 
 
 
 

 
No.14 การเกษียณอายุ             

กรุณาระบอุายทุีเ่กษียณงานในบริษัท           

 （１） ① ผู้บริหาร  1. ตํ่ากวา่ 55 ปี  2. 55 ปี  3. 56~59 ปี   4. มากกว่า 60 ปี 

  ② พนกังาน  1. ตํ่ากวา่ 55 ปี  2. 55 ปี  3. 56~59 ปี   4. มากกว่า 60 ปี 

  
（２） บริษัทของท่านมกีารจ้างงานต่อสาํหรับพนกังานท่ีเกษียณอายหุรือไม ่      

   Yes   No         
  

（３） ถ้า มี กรุณาระบ ุ            

   

 ประเภท เงื่อนไขของสวสัดิการ （เงินเดือน, ผลประโยชน์ เป็นต้น) 

 ขยายอายกุารเกษียณ        ○1 E

A ไม่เปลีย่นแปลง                      A○2 E

A ลดลง                           A○3 E

A เพ่ิมขึน้                            A○4 E

A อ่ืนๆ 

 ทําสญัญาจ้างอีกครัง้หนึง่        A○1 E

A ไม่เปลีย่นแปลง                      A○2 E

A ลดลง                           A○3 E

A เพ่ิมขึน้                            A○4 E

A อ่ืนๆ 

 อ่ืนๆ        A○1 E

A ไม่เปลีย่นแปลง                      A○2 E

A ลดลง                           A○3 E

A เพ่ิมขึน้                            A○4 E

A อ่ืนๆ 

           
 

 



No.15 เงนิช่วยเหลือการเกษียณอายุและกองทุนสาํรองเลีย้งชีพ        

 （１） บริษัทของท่านมเีงินช่วยเหลอืการเกษียณอายแุละกองทนุสาํรองเลีย้งชีพหรือไม ่     

   ① Yes     ② No         
  

（２）    ถ้าม ีกรุณาระบ ุ

  1.      เงินเกษียณอายอุยา่งเดยีว 

  2.      กองทนุสาํรองเลีย้งชีพอยา่งเดยีว 

3.    เงินเกษียณอายแุละกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 
 
（３）อตัราการสง่เงินเข้ากองทนุสาํรองเลีย้งชีพของพนกังานและของนายจ้างเท่ากนัหรือไม่     

   ①．Yes     ②．No         
  

（４） อตัราการสง่เงินสะสมของพนกังาน          

  (ถ้าแตกตา่งกนัเช่นขึน้อยู่กบัอาย ุเป็นต้น กรุณาระบคุา่เฉลีย่)        

   อตัราเฉลีย่  ％ อตัราสงูสดุ  ％     
  

（５）อตัราการสง่เงินสมทบของนายจ้าง          

  (ถ้าแตกตา่งกนัเช่นขึน้อยู่กบัอาย ุกรุณาระบคุ่าเฉลีย่)         

   อตัราเฉลีย่  ％ อตัราสงูสดุ  ％     
  

（６）ถ้ามเีงินช่วยเหลอืการเกษียณอายอ่ืุนๆ กรุณาระบ ุ

 
 
 
 

 
No.16 อัตราการออกจากงานของพนักงาน 

กรุณาตอบคาํถามเก่ียวกบัอตัราการออกจากงานของพนกังานประจําตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2014 – มีนาคม 2015 (ไม่รวมผู้บริหาร, 

คนงาน กลา่วคอืพนกังานทีเ่ข้าขา่ยตาํแหน่ง 9, 10 ในคาํถามที ่7) 

  คน   ÷     คน =         % 

 

คํานวณโดยนําจาํนวนพนกังานประจํา ณ วนัที ่1 เมษายน 2014 เป็นตวัสว่น และจํานวนพนกังานท่ีออกจากงานจนถงึวนัสดุท้ายของเดือนมนีาคม 

2015 เป็นตวัเศษ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



No. 17 อื่นๆ 

หากมีวิธีนาํมาใช้ประโยชน์หรือความต้องการอ่ืนใด ฯลฯ เกี่ยวกบัรายงานการสาํรวจในครัง้นี ้สามารถเขียนแสดงความคดิเห็นได้อย่างอิสระ 

*  การสาํรวจในครัง้นี ้มกีารเพิม่แบบสอบถามเกี่ยวกบัการวา่จ้างคนพิการเป็นครัง้แรก 

    หากท่านประสบปัญหาหรือมีอปุสรรคใดๆ เก่ียวกบัการว่าจ้างคนพกิาร กรุณาระบลุงในช่องวา่งด้านลา่ง จะเป็นพระคณุอยา่งสงู 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 กรุณาสง่คนืแบบสอบถามภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2015 

อีเมลล:์ info@jcc.or.th 
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