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ประชากรรวม
1,125,156 คน

อายุต่ากว่า 15 ปี
164,834 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
960,322 คน

ผู้อยู่ในก่าลังแรงงาน
(ผู้ทีพร้อมท่างาน)
679,962 คน

ผู้ว่างงาน
4,320 คน

ผู้มีงานท่า
675,641 คน

ผู้อยู่นอกก่าลังแรงงาน
(ผู้ทีไม่พร้อมท่างาน)
280,360 คน

ผู้รอฤดูกาล
0 คน

ประถมศึกษาฯ
342,265 คน

การผลิต 265,177 คน

ม.ต้น
120,786 คน

เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง 115,711 คน

อุดมศึกษา
117,947 คน

การขายส่ง การขายปลีก
113,534 คน

ม.ปลาย
92,437 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
52,576 คน

ไม่ระบุ 2,207 คน

การก่อสร้าง 26,755 คน

อืน ๆ 101,889 คน

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
(1)

2. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
- ตำแหน่งงาน 682 อัตรา เพิ่มขึ้น 9.47%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จ่าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

- การบรรจุงาน 573 คน เพิ่มขึ้น 1.60%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จ่าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
254 คน (44.33%)

315 อัตรา (46.19%)

แรงงานในด้านการผลิตฯ

แรงงานในด้านการผลิตฯ
53 คน (9.25%)

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
พนักงานขับรถยนต์

58 อัตรา (8.50%)
42 คน (7.33%)

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ
38 อัตรา (5.57%)

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
พนักงานบัญชี

33 อัตรา (4.84%)

ช่างซ่อมเครื่องจักรกลฯ

29 อัตรา (4.25%)

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

พนักงานขับรถยนต์

24 คน (4.19%)

พนักงานบัญชี

23 คน (4.01%)

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
140 คน (24.43%)

96 อัตรา (14.08%)

การผลิตขนมไทยประเภทอบ

การผลิตยางล้อและยางใน
95 อัตรา (13.93%)

47 คน (8.20%)

การบริการด้านอาหารฯ

การผลิตขนมไทยฯ
การผลิตตู้นิรภัยฯ
การบริการด้านอาหารฯ

46 อัตรา (6.74%)

การขายส่งสินค้าทั่วไป

43 อัตรา (6.30%)

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกฯ

40 อัตรา (5.87%)

35 คน (6.11%)

การผลิตเครื่องดื่มฯ

31 คน (5.41%)

การผลิตสุรากลั่น

31 คน (5.41%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา
จ่าแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป 5.87%

ประถมศึกษา
และต่ากว่า 22.58%

อนุปริญญา 5.43%

ปวส. 11.14%

ป.ตรี ขึ้นไป
15.71%
อนุปริญญา 0.17%

573 คน

ปวส. 8.38%

682 อัตรา
ปวช. 10.47%

ม.ต้น 27.57%

ปวช. 10.70%
ม.ต้น 21.99%
ม.ปลาย 22.29%

ประถมศึกษา
และต่ากว่า 19.55%

ม.ปลาย
18.15%
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- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 943 คน
ลดลง 9.24% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ป.ตรีขึ้นไป 5.08%

จ่าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 23.86%

อนุปริญญา 5.08%
259 คน (27.47%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ

ปวส. 9.90%

206 คน (21.85%)
เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

394 อัตรา
56 คน (5.94%)

พนักงานขายฯ

พนักงานบัญชี

40 คน (4.24%)

พนักงานขับรถยนต์

39 คน (4.14%)

ม.ปลาย 23.86%

4. การเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ
จำนวน 35 คน
เพิ่มขึ้น 16.67%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ป.ตรี ขึ้นไป 16.12%

ม.ต้น 22.08%

ปวช. 10.15%

ประถมศึกษา
และต่ากว่า 15.27%

จ่าแนกตามประเภทการเดินทาง

อนุปริญญา 0.64%
27 คน
(77.14%)

Re- Entry

943 คน
ปวส. 12.94%

ปวช. 19.62%

บริษัทจัดหางานจัดส่ง

3 คน
(8.57%)

นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน

3 คน
(8.57%)

ม.ต้น 21.31%

ม.ปลาย 14.10%

3. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีจำนวน 394 อัตรา
- การแปรรูปอาหาร 46.95%
- ยานยนต์สมัยใหม่ 24.37%
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 16.75%
- การเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ 7.61%
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 4.31%

กรมการจัดหางานจัดส่ง

1 คน
(2.86%)

เดินทางด้วยตนเอง

1 คน
(2.86%)

5. การทำงานของคนต่างด้าว
จำนวน 110,314 คน
- ชั่วคราวทั่วไป 2,626 คน - BOI 116 คน
- ชนกลุ่มน้อย 6,743 คน - พิสูจน์สัญชาติ 19,991 คน
- นำเข้า 35,929 คน
- จำเป็นเร่งด่วน – คน
- เดินทางไป-กลับ – คน
- มติครม.วันที่ 16 ม.ค.61 33,029 คน
- มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62 11,880 คน
- กลุ่มประมงทะเล - คน
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6. จำนวนสถานประกอบการและลูกจ้าง

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

สถานประกอบการ 8,095 แห่ง
จ่าแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

การผลิต
5,032 แห่ง

ขนาด 10-49 คน

2,208 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

405 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

400 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

32 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

18 แห่ง

การขายส่ง การขายปลีก

โรงแรมและภัตตาคาร

377 แห่ง

0.07 แสนคน

การก่อสร้าง

0.06 แสนคน

ผู้ประกันตน
3.31 แสนคน

เพิมขึ้น 3.84%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

8. โรงงานอุตสาหกรรมทีได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการใหม่

21,356 คน
49,371 คน

ขนาด 10-49 คน

เพิมขึ้น 3.92%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จำนวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ
- สถานประกอบการ จำนวน 2,314 แห่ง
- ผู้ประกันตน จำนวน 54,770 คน

การจ้างงาน 234,862 คน
จ่าแนกตามขนาด

เงินทุน 157.89 ล้านบาท

28,955 คน
84,351 คน

ขนาด 100-499 คน

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

- ม.33 จำนวน 2.55 แสนคน
- ม.39 จำนวน 3.24 หมืนคน
- ม.40 จำนวน 4.34 หมืนคน

615 แห่ง
450 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

0.07 แสนคน

สถานประกอบการ
9,438 แห่ง

2,623 แห่ง

การก่อสร้าง

ขนาด 50-99 คน

การขนส่งสถานที่เก็บสินค้าฯ

7. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ

2,710 แห่ง

การผลิต

ขนาด 1-9 คน

0.35 แสนคน

การขายส่ง การขายปลีกฯ

ที่มา : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

1.58 แสนคน

จำนวน 6 แห่ง
ลดลง 40.00%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

20,503 คน

การจ้างงาน 132 คน
กิจการผลิตไส้สุกรหมักเกลือ กิจการผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า
ตู้คอนโทรล และกิจการผลิ ตเครื องส่ า อาง เครื องดื ม
และอาหารเพือสุข ภาพ สมุนไพรอบแห้ง และยาแผน
โบราณ

30,326 คน

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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