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1. ข้อมูลการทางานของประชากร ไตรมาส 1/2564

ประชากรรวม
459,850 คน

อายุตากว่า 15 ปี
83,843 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
376,007 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
(ผู้ทีพร้อมทางาน)
263,434 คน

ผู้ว่างงาน
4,852 คน

ผู้มีงานทา
258,581 คน

ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
(ผู้ทีไม่พร้อมทางาน)
112,573 คน

ผู้รอฤดูกาล
0 คน

ประถมศึกษาฯ
112,251 คน

เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง 88,369 คน

อุดมศึกษา
52,392 คน

การขายส่ง การขายปลีก
52,014 คน

ม.ปลาย
48,977 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
33,902 คน

ม.ต้น
43,285 คน

การผลิต 19,738 คน

ไม่ระบุ 1,677 คน

การก่อสร้าง 16,799 คน

อืน ๆ 47,760 คน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ
(1)

2. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
ตาแหน่งงาน 108 อัตรา
- ลดลง 43.16% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 75.06% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

การบรรจุงาน 115 คน
- ลดลง 26.75% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 33.53% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
24 คน (20.87%)

แรงงานในด้านการผลิตฯ
พนักงานจัดส่งสินค้า

13 อัตรา (12.04%)

ตัวแทนนายหน้าฯ

13 อัตรา (12.04%)

แรงงานในด้านการผลิตฯ
พนักงานขายสินค้าฯ
เสมียน เจ้าหน้าที่ฯ

ตัวแทนนายหน้าฯ
พนักงานขายสินค้าฯ

12 อัตรา (11.11%)
11 อัตรา (10.19%)

14 คน (12.17%)
10 คน (8.70%)

พนักงานจัดส่งสินค้า

7 คน (6.09%)

เสมียน เจ้าหน้าที่ฯ

6 คน (5.22%)
54 คน (46.96%)

8 อัตรา (7.41%)

อื่น ๆ
51 อัตรา (47.22%)

อื่น ๆ

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
ร้านสะดวกซื้อ/มินิมาร์ท
17 อัตรา (15.74%)

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

15 อัตรา (13.89%)

การขนส่งสินค้าฯ
ร้านสะดวกซื้อ/มินิมาร์ท

12 อัตรา (11.11%)

การขนส่งสินค้าฯ

13 คน (11.30%)
10 คน (8.70%)

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค

6 คน (5.22%)

การแปรรูปและการถนอมฯ

5 คน (4.35%)
4 คน (3.48%)

การบริหารราชการฯ

6 อัตรา (5.56%)

กิจกรรมโรงพยาบาล

การขนส่งสินค้าฯ

6 อัตรา (5.56%)

อื่น ๆ

77 คน (66.96%)
52 อัตรา (48.15%)

อื่นๆ

จาแนกตามระดับการศึกษา
ประถมศึกษาและ
ตากว่า 6.09%

จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป 11.11%

ประถมศึกษาและ
ตากว่า 13.89%

อนุปริญญา
3.70%

ป.ตรี ขึ้นไป
49.57%

115 คน

108 อัตรา

มัธยมศึกษา
19.13%

ปวช. 5.22%

ปวส. 15.74%

ปวช. 19.44%

มัธยมศึกษา
36.11%

ปวส. 20.00%
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ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 163 คน
- ลดลง 12.83% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 28.19% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรีขึ้นไป 11.54%

อนุปริญญา
3.85%

จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
เสมียน เจ้าหน้าที่ฯ

23 คน (14.11%)

ตัวแทนนายหน้าฯ

22 คน (13.50%)

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

11 คน (6.75%)

แรงงานในด้านการผลิตฯ

10 คน (6.13%)

ปวส. 15.38%

ปวช. 17.31%

มัธยมศึกษา
32.69%

ที่มา : ระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
กรมการจัดหางาน

9 คน (5.52%)

พนักงานบัญชี

52 อัตรา

ประถมศึกษา
และตากว่า
19.23%

88 คน (53.99%)

อื่น ๆ

3. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ จานวน 4 คน
- ลดลง 55.56% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 100.00% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป
49.08%

ประถมศึกษาและ
ตากว่า 5.52%
มัธยมศึกษา
20.55%

163 คน
ปวช. 4.29%

จาแนกตามประเภทการเดินทาง
- เดินทางด้วยตนเอง
- กรมการจัดหางานจัดส่ง
- นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน
- นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน
- บริษัทจัดหางานจัดส่ง
- RE-ENTRY
รวม

จานวน
0
2
1
0
1
0
4

ร้อยละ
0.00
50.00
25.00
0.00
25.00
0.00
100.00

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ปวส. 20.86%

ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีจานวน 52 อัตรา
- ลดลง 68.10% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 61.76% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ทีมีความต้องการ
- การบินและโลจิสติกส์ 40.38%
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 34.62%
- การแปรรูปอาหาร 17.31%
- การแพทย์ครบวงจร 3.85%
- ดิจิทัล และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
มีจานวนเท่ากัน 1.92%

4. การทางานของคนต่างด้าวคงเหลือ
จานวน 31,737 คน
- เพิ่มขึ้น 10.92% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 13.87% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามการอนุญาต ดังนี้
- ชั่วคราวทั่วไป 956 คน - พิสูจน์สัญชาติ – คน
- นาเข้า 5,166 คน
- มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62 20,888 คน
- BOI 34 คน
- ชนกลุ่มน้อย 451 คน
- มติครม.วันที่ 4 ส.ค. 63 771 คน
- มติครม.วันที่ 29 ธ.ค.63 3,471 คน
ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัด
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5. จานวนสถานประกอบการและลูกจ้าง คงเหลือ
สถานประกอบการ 4,543 แห่ง
- เพิ่มขึ้น 0.22% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 4.80% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามขนาด
890 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

83 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

61 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

9 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

2 แห่ง

11,585 คน
10,813 คน

การประมง

4,885 คน

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

4,328 คน

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การขายส่ง การขายปลีก

1,404 แห่ง

โรงแรมและภัตตาคาร

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

20,810 คน

การขายส่ง การขายปลีก

3,497 แห่ง

ขนาด 10-49 คน

การผลิต

การผลิต

โรงแรมและภัตตาคาร

ขนาด 1-9 คน

การประมง

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

758 แห่ง

6. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ
สถานประกอบการ 3,515 แห่ง
- ลดลง 0.57% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 0.26% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
ผู้ประกันตน 96,835 คน
- เพิ่มขึ้น 0.10% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 1.01% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
มาตรา

507 แห่ง
410 แห่ง
404 แห่ง

เม.ย.

พ.ค.

พ.ค.

64

63

64

จาก

จากช่วงเดียว

เดือนก่อน กันปีก่อน

ม.33 (คน)

58,562

63,195

58,396

-0.28

-7.59

ม.39 (คน)

11,577

10,280

11,740

1.41

14.20

ม.40 (คน)

26,597

24,349

26,699

0.38

9.65

ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา สานักงานประกันสังคม (www.sso.go.th)

การจ้างงาน 64,531 คน
- ลดลง 2.34% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 5.51% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จานวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ
- สถานประกอบการ จานวน 750 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 9,409 คน
ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัด

จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน
ขนาด 10-49 คน
ขนาด 50-99 คน

19,372 คน
6,022 คน

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

จานวน 3 แห่ง
เพิ่มขึ้น 100.00%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

12,964 คน

ขนาด 100-499 คน
ขนาด 500-999 คน

7. โรงงานอุตสาหกรรมทีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่

14,216 คน

การจ้างงาน 26 คน
กิจการศูนย์บริการรถยนต์ กิจการล้าง ร่อน
คัดกรวดและทราย กิจการร่อน ล้าง คัด หรือ
แยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม

6,548 คน
5,409 คน

เงินทุน 164.80 ล้านบาท

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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