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                                 ค ำน ำ 
ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดพังงำ ได้จัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำนจังหวัดพังงำ ไตรมำสที่ 

2/2563 (เมษำยน – มิถุนำยน 2563) ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวได้รำยงำนข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้ำนแรงงำน                  
จำกหน่วยงำนต่ำง ๆ รวมถึงได้ท ำกำรวิเรรำหห์สถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำนของจังหวัดพังงำเ็นนรำยไตรมำส   
เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจได้ทรำบถึงสถำนกำรณ์รวำมเรลื่อนไหวด้ำนแรงงำน รวมทั้งได้ใช้็รหโยชน์จำก
ข้อมูลดังกล่ำวตำมสมรวรต่อไ็ ซ่ึงเนื้อหำทีน่ ำเสนอสรุ็ได ้3 ส่วน รือ 

1. ภำวหเศรษฐกิจแลหสังรมของจังหวัดพังงำ 

2. สถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัดพังงำ 

3. ตัวชี้วัดภำวหแรงงำน 

กำรจัดท ำรำยงำนรรั้งนี้  ได้รับกำรสนับสนุนข้อมูลจำกหน่วยงำนสังกัดกรหทรวงแรงงำนจังหวัดพังงำ 
รือ ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดพังงำ ส ำนักงำนสวัสดิกำรแลหรุ้มรรองแรงงำนจังหวัดพังงำ  ส ำนักงำน
็รหกันสังรมจังหวัดพังงำ แลหส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนพังงำ รวมทั้งหน่วยงำนอ่ืนๆ ในจังหวัด       
 ได้แก ่ส ำนักงำนสถิติจังหวัดพังงำ ส ำนักงำนรลังจังหวัดพังงำ ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดพังงำ ส ำนักงำนพัฒนำ
ธุรกิจกำรร้ำจังหวัดพังงำ ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดพังงำ แลหที่ท ำกำร็กรรองจังหวัดพังงำ    
ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดพังงำ จึงขอขอบรุณไว้ ณ โอกำสนี้ 
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1) ประชากรและก าลังแรงงาน   
จังหวัดพังงามีประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปรวมทั้งสิ้น 218,847 คนโดยเป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 

149,971 คน จ าแนกเป็นผู้มีงานท า 147,390dคน (ร้อยละ 98.28 ของผู้อยู่ในก าลังแรงงานทั้งหมด)                     
ผู้ว่างงาน 2,581 คน (อัตราการว่างงานร้อยละ 1.72)  

2) การมีงานท า   
ในไตรมาส 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 หากจ าแนกกลุ่มผู้มีงานท าในจังหวัดพังงาจาก

จ านวนทั้งสิ้น 147,389 คน เป็นกลุ่มต่างๆ ตามสถานภาพการท างานแล้ว พบว่า ผู้มีงานท าส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม            
ลูกจ้างเอกชนมากที่สุด จ านวนรวมทั้งสิ้น 55,213 คน (ร้อยละ 37.46) ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ 1/2563  
จ านวน 1 ,694 คน รองลงมาได้ แก่  กลุ่ มประกอบธุ รกิจส่ วนตั ว  50,055 คน ( ร้ อยละ 33 .96 )                 
ลดลง 3,359 คน และช่วยธุรกิจในครัวเรือน 19,420 คน (ร้อยละ 13.18) เพ่ิมขึ้น 2,904 คน 

เมื่อพิจารณากลุ่มผู้มีงานท าจ าแนกออกตามระดับการศึกษาที่จบ พบว่าไตรมาส 1/2563         
เดือนมกราคม – มีนาคม 2563 แรงงานส่วนใหญ่มีการศึกษาในประถมศึกษา จ านวนก51,202 คน  
(ร้อยละ 23.44 ของจ านวนผู้มี งานท าทั้ งหมด) รองลงมาได้แก่  มัธยมศึกษาตอนต้น  46 ,577 คน  
(ร้อยละ 21.32) และต่ ากว่าประถมศึกษา 43,665 คน (ร้อยละ 19.99) ในขณะที่แรงงานซึ่งไม่มีการศึกษา  
มี 11,575 คน (ร้อยละ 5.30) เท่านั้น 

3) การว่างงาน 
ในไตรมาส 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 จังหวัดพังงา มีผู้ว่างงานจ านวนทั้งสิ้น 2,581 ราย        

คิดเป็นอัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ 1.72 ซึ่งมากกว่าไตรมาสที่ 1/2563 ที่มีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.47
ทั้งนี้เมื่อพิจารณากลุ่มผู้ว่างงานจ าแนกตามเพศแล้ว พบว่าเพศหญิงจะมีอัตราการว่างงานสูงกว่าเพศชาย  
โดยเพศหญิงมีอัตราการว่างงานร้อยละ 3.00 ในขณะที่เพศชายมีอัตราว่างงานร้อยละ 0.84 

 
 
1) การจัดหางานในจังหวัด 
จากข้อมูลสถิติของส านักงานจัดหางานจังหวัดพังงา พบว่าในเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563  

มีต าแหน่งงานว่างที่แจ้งผ่านส านักงานจัดหางานจังหวัดพังงาทั้งสิ้น 316 อัตรา ลดลง 176 อัตราในส่วนของ 
ผู้ลงทะเบียนสมัครงานมีทั้งสิ้น 349 คน ลดลง 93 คน ขณะที่ผู้ได้รับการบรรจุงานมีจ านวนทั้งสิ้น 268 คน 
ลดลง 151 คน 

 
 
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

1.  สรุปสถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัดพังงา ไตรมาส 2 ปี 2563 (เมษายน – มิถุนายน) 
 

1.1 ก าลังแรงงานและการมีงานท า 
 

1.2 การจัดหางานและส่งเสริมการมีงานท า 
 



 

  บ-2 

อัตราการบรรจุงานเป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของภาวะการด้านแรงงาน         
ซึ่งสามารถศึกษาวิเคราะห์กับจ านวนต าแหน่งงานว่าง และจ านวนผู้สมัครงาน โดยเมื่อวิเคราะห์จ านวน        
การบรรจุงานที่ส านักงานจัดหางานจังหวัดด าเนินการเทียบกับจ านวนต าแหน่งงานว่างที่แจ้งผ่านส านักงาน
จัดหางานจังหวัด พบว่าไตรมาส 2/2563 อัตราการบรรจุงานต่อต าแหน่งงานว่างอยู่ที่ร้อยละ 84.81        
ส่วนอัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงานอยู่ท่ีร้อยละ 76.79 

2) การจัดหางานต่างประเทศ 
ในไตรมาส 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 จังหวัดพังงามีการอนุญาตให้แรงงานไปท างาน

ต่างประเทศจ านวน 1 คน โดยเมื่อพิจารณาตามวิธีการเดินทางพบว่าส่วนใหญ่เป็นประเภท Re-Entry  
คือกลับไปท างานอีกครั้งโดยการต่ออายุสัญญาจ านวน 1 คน  

3) แรงงานต่างด้าว 
ณ เดือนมิถุนายน 2563 จังหวัดพังงามีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างาน รวมทั้งสิ้นจ านวน 

19,458 คน ซึ่งเมื่อจ าแนกตามประเภทการเข้าเมืองของคนต่างด้าว พบว่ากลุ่มคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่
ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตท างานมีน้อยกว่าคนต่างด้าวเข้าเมือง โดยถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยเป็นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองฯร้อยละ 0.44 และคนต่างด้าวเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย 
ร้อยละ 99.56  

กลุ่ ม ค นต่ า ง ด้ า ว เ ข้ า เ มื อ ง โ ด ยถู ก ต้ อ ง ต า มก ฎห มา ยส่ ว น ให ญ่ เ ป็ น กลุ่ มประ เภท 
พิสูจน์สัญชาติ 17,199 คน (ร้อยละ 88.78) ชั่วคราวทั่วไป 1,219 คน (ร้อยละ 6.29) น าเข้า 940 คน (ร้อยละ 4.85) 
และกลุ่มมาตรา 62 ส่งเสริมการลงทุน 14 คน (ร้อยละ 0.07)  

ส าหรับกลุ่ มคนต่ า งด้ า วหลบหนี เ ข้ า เมือ งที่ ได้ รั บการผ่อนผัน ให้ อยู่ ใ นราชอาณาจั กรฯ                  
และได้รับอนุญาตให้ท างานได้ตามมติคณะรัฐมนตรีนั้น-เป็นแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้มาท างานกเป็นการ
ชั่วคราวเพ่ือทดแทนการขาดแคลนแรงงานระดับล่างในประเทศไทย โดยเป็นชนกลุ่มน้อย 86 คน            
(ร้อยละ 100)     

 

 

1) การพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงาได้ด าเนินการฝึกอบรมพัฒนาผู้ใช้แรงงานในรูปแบบต่างๆ 

ได้แก่ การเตรียมฝึกเข้าท างานจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน และการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพฝีมือแรงงานไทยให้มีมาตรฐานฝีมือทัดเทียมประเทศต่างๆ ขณะเดียวกันเป็น  
การพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

การเตรียมฝึกเข้าท างานจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ  ในเดือนเมษายน –กมิถุนายน 2563   
พบว่าไตรมาสนี้อยู่ระหว่างฝึกงานจ านวน 2 หลักสูตร จ านวน 21 คน หลักสูตรช่างเครื่องกล จ านวน 10   
(ร้อยละ 47.62) และหลักสูตรช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์  จ านวน 11 คน (ร้อยละ 52.38) 
หลักสูตรช่างเครื่องกล มีผู้ผ่านการ 7 คน (ร้อยละ 33.33) และหลักสูตรช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 
ไม่มีผู้ผ่านการฝึก 

 

1.3 การพัฒนาศักยภาพแรงงาน 



 

  บ-3 

 

1) การตรวจแรงงาน 
ในเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา              

ได้ด าเนินการตรวจสถานประกอบการทั้งสิ้น 34 แห่ง มีลูกจ้างที่ผ่านการตรวจหรือได้รับการคุ้มครองรวม 698 คน 
จ าแนกเป็นชาย 475 คน (ร้อยละ 68.05 ของลูกจ้างที่ผ่านการตรวจทั้งหมด) หญิง 223 คน (ร้อยละ 31.95) ซึ่งสถาน
ประกอบการที่ตรวจส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการที่มีการจ้างงานขนาดลูกจ้าง 10 - 19 คน ร้อยละ 47.06 (16 แห่ง) 
รองลงมาได้แก่ สถานประกอบการขนาด 5 - 9 คน ร้อยละ 23.53 (8 แห่ง) และสถานประกอบการขนาด 20 - 49  
ร้อยละ 14.71  (5 แห่ง) 

จากผลการตรวจพบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 64.71 (จ านวน 22 แห่ง)  
ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และร้อยละ 35.29 (จ านวน 12 แห่ง) ไม่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย  

ในเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา             
ได้ด าเนินการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการทั้งสิ้น 34-แห่ง ซึ่งสถานประกอบการที่ตรวจส่วนใหญ่
เป็นสถานประกอบการที่มีการจ้างงาน 10 - 19 คน ร้อยละ 47.06 (จ านวน 16 แห่ง)  

จ านวนลูกจ้างที่ผ่านการตรวจมีทั้งสิ้น 763 คน เป็นชาย 485 คน (คิดเป็นร้อยละ 63.56         
ของลูกจ้างที่ผ่านการตรวจทั้งหมด) หญิง 278 คน (ร้อยละ 36.44) โดยเป็นลูกจ้างที่ท างานการขายส่ง  
การขายปลีก การซ่อมแซม ร้อยละ 39.84 (จ านวน 304 คน) รองลงมาได้แก่ การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า   
และการคมนาคม ร้อยละ 32.63 (จ านวน 249 คน) และก่อสร้าง ร้อยละ 22.15 (จ านวน 169 คน) 

2) แรงงานสัมพันธ์ 
ในเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 พบว่าไตรมาสนี้จังหวัดพังงายังไม่มีองค์การนายจ้าง และลูกจ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ 
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1) สถานประกอบการที่อยูใ่นระบบประกันสังคม 
ในไตรมาส 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 จังหวัดพังงามีสถานประกอบการที่อยู่ในระบบ

กองทุนประกันสังคม จ านวน 1,439 แห่ง และมีผู้ประกันตนรวมทั้งสิ้น 23,709 คน เมื่อพิจารณาจ านวนสถาน
ประกอบการจ าแนกตามอุตสาหกรรม พบว่าอุตสาหกรรมการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมฯ มีจ านวน
สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนมากที่สุด 386 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 26.82 ของสถานประกอบการทั้งหมด) 
รองลงมาได้แก่ โรงแรมและภัตตาคาร 196 แห่ง (ร้อยละ 13.62) และการผลิต 138 แห่ง 

ทั้ งนี้  ในช่ ว งสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ เชื้ อ ไวรั ส โคโ รนา  2019  ( โควิด -19 )  
สถานประกอบการได้รับผลกระทบเลิกกิจการจ านวน 113 แห่ง ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง 587 คน  

2) การใช้บริการประกันสังคม 
ในไตรมาส 2/2563 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 จ านวนผู้ประกันตนของจังหวัดพังงาที่มาใช้

บริการกองทุนประกันสังคมมีจ านวน 33 ,428 คน (ร้อยละ 62.29 ของจ านวนผู้ประกันตนทั้งหมด)  
โดยประเภทประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนมาใช้บริการสูงสุด ได้แก่ กรณีว่างงาน จ านวน 27,786 คน  
(ร้อยละ 83.12 ของผู้ใช้บริการทั้งหมด) รองลงมาคือกรณีสงเคราะห์บุตร 4,174 คน (ร้อยละ 12.49) และชรา
ภาพ 608 คน (ร้อยละ 1.82) ซึ่งกรณีว่างงานดังกล่าว เป็นการว่างงานจากเหตุสุดวิสัยเป็นส่วนใหญ่ อันเป็นผล
มาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  

โดยส านักงานประกันสังคมจั งหวัดพังงา จ่ายเงินประโยชน์ทดแทน ในกรณีว่างงาน 
มีการจ่ายเงินสูงสุด 133,361,528.95 บาท 

1.5 การประกันสังคม 
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    บทท่ี 1 
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดพังงา 

1.1   ข้อมูลทั่วไปจังหวัดพังงา 

      วิสัยทัศน์จังหวัดพังงา 
 “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้ คุณภาพชีวิตที่ดี” 

      ค าขวัญจังหวัดพังงา 
 “แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน ้า ถ ้างามตา ภูผาแปลก แมกไม้จ้าปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร” 

ขนาดและท่ีตั้ง 
จังหวัดพังงา ตั งอยู่ในภาคใต้ตอนบนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน อยู่ระหว่าง   

ละติจูดที่ 8 องศา 27กลิปดา 52.3 ฟิลิปดาเหนือกับเส้นลองติจูดที่ 98กองศา 32 ลิปดาตะวันออก ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร 788 กิโลเมตร มีพื นที่ทั งหมด 4,170.885กตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,606,803.125 
ไร่ ซึ่งแบ่งเป็นพื นที่ต่าง ๆ ดังนี  

พื นที่ท้าการเกษตร 1,806.118  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ        1,128,824    ไร่   
พื นที่ป่าไม้      1,722.55  ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ     1,076,594.38   ไร่        
เนื อท่ีอ่ืน ๆ           642.217   ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ      401,348.745   ไร ่

อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดระนองและจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ทิศใต้  ติดกับจังหวัดภูเก็ตและทะเลอันดามัน 
ทิศตะวันออก  ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่ 
ทิศตะวันตก    ติดกับทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย 
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ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดพังงา เป็นภูเขาสลับซับซ้อนทอดเป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้         

มีชายฝั่ งทะเลยาวประมาณ 239.25dกิโลเมตร มี พื นที่ป่ าไม้  เป็นป่าไม้ผลัดใบ ป่าดิบเขา ป่าดิบชื น               
และป่าชายเลน ส้าหรับบริเวณที่เป็นที่ราบจะลาดลงจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกลงสู่ทะเลอันดามัน 
ตามชายฝั่งทะเล จะมีป่าชายเลนเกือบตลอด พื นที่ประกอบด้วยเกาะประมาณ 105 เกาะ โดยมีสถานที่
ท่องเที่ยวที่ส้าคัญ ทางทะเล ได้แก่ หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ ชายหาดเขาหลัก เกาะคอเขา เกาะพระทอง 
และอ่าวพังงา เป็นต้น 

      ลักษณะภูมิอากาศ 
จังหวัดพังงามีภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้              

และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มี  2  ฤดู   คือ 
ฤดูร้อน       เริ่มตั งแต่เดือนมกราคม  ถึง  เดือนเมษายน  
ฤดูฝน       เริ่มตั งแต่เดือนพฤษภาคม  ถึง  เดือนธันวาคม 

   จากการที่มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมในเขตร้อน อุณหภูมิในแต่ละฤดูกาลจึงไม่แตกต่างกันมากนัก 
คือ อยู่ระหว่าง 29 - 36 องศาเซลเซียส และปริมาณน ้าฝนโดยเฉลี่ยปีละประมาณ 3,614.5 มิลลิเมตร    

      การปกครอง 
1. การปกครองส่วนภูมิภาค  แบ่งออกเป็น 8 อ้าเภอ 48 ต้าบล 321 หมู่บ้าน 
2. การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 

องค์การบริหารส่วนต้าบล 38 แห่ง 
เทศบาลเมือง 2 แห่ง และเทศบาลต้าบล 13 แห่ง 

     การเมือง 
 1. จังหวัดพังงา แบ่งเขตการเลือกตั งออกเป็น 1 เขต 
   มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1  คน 
   มีสมาชิกวุฒิสภา    1  คน 
 2. สภาจังหวัด มีสมาชิกสภา อบจ.    24  คน 
 3. สภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัด          120  คน 
 4. สภาองค์การบริหารส่วนต้าบล มีสมาชิก อบต.          642  คน 

 ประชากร 
 จากข้อมูลของที่ท้าการปกครองจังหวัดพังงา พบว่าในเดือนมิถุนายน 2563 จังหวัดพังงามีประชากรทั งสิ น.
269,125 คน เป็นชาย 134,362.คน (ร้อยละ 49.93) หญิง 134,763 คน (ร้อยละ 50.07) อ้าเภอที่มีประชากร
มากที่สุด ได้แก่ อ้าเภอตะกั่วป่า มีประชากรทั งสิ น 50,224 คน รองลงมาได้แก่ อ้าเภอท้ายเหมือง 48,894 คน 
และอ้าเภอตะกั่วทุ่ง 44,869กคน ส่วนอ้าเภอที่มีประชากรน้อยที่สุดได้แก่ อ้าเภอกะปงมีประชากรเพียง 
14,382 คน เท่านั น (ตารางที่ 1-1) 
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ตารางท่ี 1-1 จ านวนประชากรจังหวัดพังงา จ าแนกตามอ าเภอและเพศ 

 

ส าดับที ่ อ าเภอ จ านวนประชากร (คน) ร้อยละ (%) 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 อ้าเภอเมืองพังงา 20,722 21,348 42,070 15.42 15.84 15.63 
2 อ้าเภอทับปุด 13,061 13,090 26,151 9.72 9.71 9.72 
3 อ้าเภอตะกั่วป่า 24,797 25,427 50,224 18.46 18.87 18.66 
4 อ้าเภอตะกั่วทุ่ง 22,443 22,426 44,869 16.70 16.64 16.67 
5 อ้าเภอเกาะยาว 7,278 7,161 14,439 5.42 5.31 5.37 
6 อ้าเภอกะปง 7,199 7,183 14,382 5.36 5.33 5.34 
7 อ้าเภอคุระบุร ี 14,161 13,935 28,096 10.54 10.34 10.44 
8 อ้าเภอท้ายเหมือง 24,701 24,193 48,894 18.38 17.95 18.17 

  รวม 134,362 134,763 269,125 49.93 50.07 100.00 
ที่มา: ที่ท าการปกครองจังหวัดพังงา (ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์) 
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

แผนภาพที่ 1-1 สัดส่วนของประชากรหญิงและชาย 

 

1.2   ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดพังงา  

ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา ร่วมกับศูนย์ดัชนีและพยากรณ์เศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอ
รายงานความเคลื่อนไหวดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดพังงา เดือนมิถุนายน 2563 โดยสรุปดังนี  

  การประมวลผลดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ จ้านวนสินค้าและบริการที่ใช้ค้านวณ 422 
รายการ ส้าหรับจังหวัดพังงามีจ้านวน 257 รายการ ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 
เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ยานพาหนะ การขนส่ง และการ
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สื่อสาร การบันเทิงการอ่าน การศึกษา และการศาสนา ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ เพ่ือน้ามาค้านวณ
ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดพังงา ได้ผลดังนี  

1. ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศเดือนมิถุนายน 2563 
       ปี 2558 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเท่ากับ 100 และเดือนมิถุนายน 2563 เท่ากับ 

101.32 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งดัชนีเท่ากับ 99.76 สูงขึ นร้อยละ 1.56 ถ้าเทียบเดือนมิถุนายน 
2562 ลดลงร้อยละ 1.57 และเทียบเฉลี่ย 6 เดือน (มกราคม – มิถุนายน) 2563 กับระยะเดียวกันของปี 2562 
ลดลงร้อยละ 1.13 ทั งนี  กระทรวงพาณิชย์ คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ ปี 2563 อยู่ระหว่างร้อยละ (-1.5) – (-0.7) 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

2. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดพังงาเดือนมิถุนายน 2563 
       ปี 2558 ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดพังงาเท่ากับ 100 และเดือนมิถุนายน 2563 เท่ากับ 102.2 

(เดือนพฤษภาคม 2563 เท่ากับ 100.3) 
3. การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดพังงาเดือนมิถุนายน 2563 เมื่อเทียบกับ 
       3.1 เดอืนพฤษภาคม 2563 สูงขึ นร้อยละ 1.9 
       3.2 เดือนมิถุนายน 2562 ลดลงร้อยละ 0.6 
       3.3 เทียบเฉลี่ย 6 เดือน (มกราคม – มิถุนายน) 2563 กับระยะเดียวกันของปี 2562 ลดลงร้อยละ 0.8 
4. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดพังงาเดือนมิถุนายน 2563 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2563 สูงขึ น

ร้อยละ 1.9 จากการสูงขึ นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 0.3 และหมวดอ่ืนๆ 
ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 3.0   

      4.1 ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ นร้อยละ 0.3 จากการสูงขึ นของสินค้า
ในหมวดผักและผลไม้ ร้อยละ 3.9 (ต้นหอม ผักชี แตงกวา ฟักทอง ถั่วฝักยาว ผักคะน้า ผักบุ้ง บวบ มะละกอ
ดิบ) ขณะที่หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม ลดลงร้อยละ 1.3 (ไข่ไก่) หมวดเนื อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น ้า ร้อยละ 0.9 

       (ปลาจะละเม็ด ปลาแดง ปลาทู กุ้งขาว ปูม้า ปลาหมึกกล้วย) หมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 
ร้อยละ 0.3 (กาแฟผงส้าเร็จรูป) หมวดเครื่องประกอบอาหาร ร้อยละ 0.2 (น ้ามันพืช มะพร้าว (ผลแห้ง/ขูด)) 
หมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ร้อยละ 0.1 (ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว) ส้าหรับสินค้าในหมวดอาหาร
บริโภค-ในบ้าน และหมวดอาหารบริโภค-นอกบ้าน โดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง 
           4.2 ดัชนีหมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ นร้อยละ 3.0 จากการสูงขึ นของสินค้า 
       ในหมวดเคหสถาน ร้อยละ 5.6 (ค่ากระแสไฟฟ้า ผักซักฟอก) หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร 
ร้อยละ 2.7 (น ้ามันเชื อเพลิง) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ร้อยละ 0.1 (ยาแก้ปวดลดไข้ ยา
คุมก้าเนิด ยาหอม) ขณะที่สินค้าในหมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษาและ
การศาสนา และหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ โดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง 
    5. พิจารณาเทียบกับดัชนีราคาเดือนมิถุนายน 2562 ลดลงร้อยละ 0.6 จากการลดลงของสินค้าใน
หมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 0.9 ได้แก่ หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร ลดลงร้อย
ละ 5.2 ขณะที่สินค้าในหมวดเคหสถาน และหมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึ นร้อยละ 4.6 
และ 0.3 ตามล้าดับ ส่วนสินค้าในหมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษา และการ
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ศาสนา และหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ โดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง ส้าหรับสินค้าในหมวดอาหาร
และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ นร้อยละ 0.2 จากการสูงขึ นของสินค้าในหมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 
หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม หมวดเครื่องประกอบอาหาร หมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ร้อยละ 4.3 , 
4.2, 3.9 และ 3.1 ตามล้าดับ ขณะที่สินค้าในหมวดผักและผลไม้ หมวดเนื อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น ้า ลดลงร้อย
ละ 5.5 และ 0.1 ตามล้าดับ ส่วนสินค้าในหมวดอาหารบริโภค-ในบ้าน และหมวดอาหารบริโภค-นอกบ้าน โดย
เฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง 
   6. พิจารณาดัชนีเฉลี่ย 6 เดือนของปี 2563 เทียบกับระยะเดียวกันของปี 2562 ลดลงร้อยละ 0.8 
จากการลดลงของสินค้าในหมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 2.1 ได้แก่ หมวดพาหนะ การขนส่ง 
และการสื่อสาร ลดลงร้อยละ 5.1 ขณะที่สินค้าในหมวดเคหสถาน หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษา  
และการศาสนา และหมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึ นร้อยละ 0.6 , 0.2 และ 0.1 ตามล้าดับ 
ส่วนสินค้าในหมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า และหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ โดยเฉลี่ยไม่
เปลี่ยนแปลง ส้าหรับสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ นร้อยละ 1.5 ได้แก่ หมวดไข่
และผลิตภัณฑ์นม หมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ หมวดข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง หมวดเครื่อง
ประกอบอาหาร และหมวดเนื อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น ้า สูงขึ นร้อยละ 5.3, 4.6, 3.9, 3.1 และ 2.9 ตามล้าดับ 
ขณะที่หมวดผักและผลไม้ ลดลงร้อยละ 2.6 ส่วนสินค้าในหมวดอาหารบริโภค -ในบ้าน และหมวดอาหาร
บริโภค-นอกบ้าน โดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง 
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ตารางที่ 1-2 ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดพังงา เดือนมิถุนายน  2563 
 

หมวด 
สัดส่วน
น้ าหนัก 
ปีฐาน 

ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง 

 มิ.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.62 
ม.ค.-

มิ.ย.63 
มิ.ย.63/ 
พ.ค.63 

มิ.ย.63/ 
มิ.ย.62 

ม.ค.63-มิ.ย.
63/ 

ม.ค.62-มิ.ย.
62 

 รวมทุกรายการ 100.00 102.2 100.3 102.8 101.9   1.9  -0.6  -0.8 
   หมวดอาหารและเครื่องดื่ม 38.18 103.2 102.9 103.0 104.0   0.3   0.2   1.5 
     ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 4.05 101.2 101.3 98.2 101.7  -0.1   3.1   3.9 
     เนื อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น ้า 9.58 103.3 104.2 103.4 106.3  -0.9  -0.1   2.9 
     ไข่และผลิตภัณฑ์นม 1.87 102.5 103.9 98.4 103.3 -1.3   4.2   5.3 
     ผักและผลไม้ 5.71 96.6 93.0 102.2 96.0   3.9 -5.5 -2.6 
     เครื่องประกอบอาหาร 2.82 101.9 102.1 98.1 102.0  -0.2   3.9   3.1 
     เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 1.68 107.6 107.9 103.2 107.9  -0.3   4.3   4.6 
     อาหารบริโภค-ในบ้าน 6.25 105.6 105.6 105.6 105.6   0.0   0.0   0.0 
     อาหารบริโภค-นอกบ้าน 6.22 110.0 110.0 110.0 110.0   0.0   0.0   0.0 
   หมวดอ่ืน ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม 61.82 101.6 98.6 102.5 100.6   3.0  -0.9 -2.1 
     หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 2.63 105.1 105.1 105.1 105.1   0.0   0.0   0.0 
     หมวดเคหสถาน 20.63 105.4 99.8 100.8 101.4   5.6   4.6   0.6 
     หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล 4.90 103.0 102.9 102.7 102.9   0.1   0.3   0.1 
     หมวดพาหนะ การขนส่ง และการส่ือสาร 28.18 98.3 95.7 103.7 99.0   2.7 -5.2 -5.1 
     หมวดการบันเทิงการอ่านและการศึกษา 4.63 102.9 102.9 102.9 102.9   0.0   0.0   0.2 
     หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ .85 124.8 124.8 124.8 124.8   0.0   0.0   0.0 
   ดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐาน 65.67 103.5 103.4 103.3 103.6   0.1   0.2   0.2 
     กลุ่มอาหารสดและพลังงาน 34.33 99.6 94.0 101.3 98.5   6.0 -1.7 -2.7 
      -  อาหารสด 21.21 100.9 100.5 101.6 102.3   0.4  -0.7   1.8 
      -  พลังงาน 13.12 96.8 83.0 100.4 91.7 16.6 -3.6 -9.9 

 
ที่มา : ส านกัดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านกังานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
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แผนภาพที่ 1-2  ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดพังงา เดือนมีนาคม 2563 
 

 

 

1.3  ภาวะเศรษฐกิจ  
เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดพังงาในเดือนมกราคม – มิถุนายน 2563 ภาพรวมหดตัวลง                

ทุกภาคส่ วน เมื่ อ เที ยบกับช่ ว ง เ วลา เดี ยวกันของปี ก่ อน  สะท้ อนจากการหดตั วของ เศรษฐกิ จ                         
ด้ าน อุปทาน (การผลิต )  ตามการปรับตั วลดลงของดั ชนีภาค เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม                         
และภาคบริการ ประกอบกับการหดตัวของเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ตามการปรับตัวลดลงของดัชนี
การบริโภคภาคเอกชน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ ส้าหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
อัตราเงินเฟ้อปรับตัวลดลงเล็กน้อย ส่วนการจ้างงานมีสัญญาณขยายตัว 

เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) พบว่า หดตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  
สะท้อนได้จากดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ -9.63 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
ตามปริมาณผลผลิตหลักทั งยางพาราและปาล์มน ้ามันลดลงร้อยละ -3.12 และ -30.68 ตามล้าดับ เกษตรกร
ชะลอการเก็บเกี่ยวจากสภาวะราคาตกต่้าอย่างต่อเนื่อง และสภาพอากาศไม่เอื ออ้านวยต่อการผลิต                     
ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ -9.23 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จากปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม และทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรมที่ลดลงร้อยละ -8.67 และ -2.93 ตามล้าดับ 
ตามปริมาณการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ลดลง ประกอบกับจ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด         
ที่หดตัวร้อยละ -25.06 เนื่องจากพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้วันที่ 27 ตุลาคม 
2562 โดยมีการจ้ากัดนิยามความหมายของโรงงานขึ นใหม่ รวมถึงก้าหนดให้ห้ามตั งและขยายโรงงาน                     
ตามลักษณะประเภทกิจการในพื นที่ที่ก้าหนดของจังหวัด ส่งผลให้จ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมลดน้อยลง                    
ดัชนีผลผลิตภาคบริการหดตัวร้อยละ -55.95 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ผลจากจ้านวน            
ผู้เยี่ยมเยือน และภาษีบ้ารุงท้องถิ่นจากโรงแรมปรับตัวลดลงคิดเป็นร้อยละ -68.99 และ -27.62 ตามล้าดับ 
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค “โควิด-19” รวมถึงการบังคับใช้พระราชก้าหนด                          
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีผลบังคับตั งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 การประกาศสถานการณ์
เคอร์ฟิวห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถานทั่วประเทศในช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น. รวมถึงประกาศจังหวัด
พังงาและจังหวัดต่างๆ ห้ามเดินทางข้ามเขตจังหวัด การปิดสถานที่ท่องเที่ยวและสถานประกอบการ                         
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บางประเภท อาทิ โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ธุรกิจท่องเที่ยว รวมถึงมาตรการปิดประเทศเพ่ือป้องกัน                           
การแพร่ระบาดของเชื อดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการท่องเที่ยวภายในจังหวัดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้    
แต่อย่างไรก็ตาม ณ สิ นเดือนมิถุนายน 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด -19 
ภายในประเทศเริ่มคลี่คลาย ไม่มีผู้ป่วยที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า และไม่มีผู้ป่วยจากการค้นหา                    
เชิงรุก มีการผ่อนปรนมาตรการป้องกันให้ประชาชนสามารถด้าเนินชีวิตได้ตามปกติให้ได้มากที่สุด แต่ยังคงใช้
มาตรการควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักรทั งทางบก ทางน ้า และทางอากาศ  ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผล
กระทบต่อจ้านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในจังหวัดพังงาลดน้อยลง เนื่องจากจ้านวน
นักท่องเที่ยวกลุ่มหลักของจังหวัด คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เช่น จีน รัสเซีย อินเดีย ออสเตรเลีย                          
กลุ่มตะวันออกกลาง และกลุ่มเอเชียตะวันออก แต่มีแนวโน้มปรับตัวในทิศทางบวกเมื่อเทียบกับเดือนก่อน จาก
มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นส้าคัญ       

เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) มีสัญญาณหดตัวลงเม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีก่อน สะท้อนได้จาก ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน (CP Index) หดตัวร้อยละ -32.96 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บได้ จ้านวนรถยนต์จดทะเบียนใหม่ จ้านวน
รถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ และภาษีจากฐานบริโภคลดน้อยลงร้อยละ -32.82 -34.74 -32.16 และ           
-44.70 ตามล้าดับ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ขาดสภาพคล่องจากก้าลังซื อที่ลดลง หนี ครัวเรือนที่มีอยู่ในระดับสูง         
และผู้บริโภคยังคงมีความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโควิด -19 ประกอบกับรายได้                         
ที่ไม่มั่นคงในช่วงที่ผ่านมาเป็นส่วนหนึ่งที่ท้าให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่วางแผนประหยัดการใช้จ่ายพร้อมเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภค จึงระมัดระวังการใช้จ่าย ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (IP Index) หดตัวร้อยละ -4.89 
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จากการปรับตัวลดลงของจ้านวนรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์                        
จดทะเบียนใหม่ที่ลดลงร้อยละ -12.71 เป็นส้าคัญ ซึ่งได้รับปัจจัยกดดันตามจ้านวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง                  
นักลงทุนขาดสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจเพราะยังต้องแบกรับค่าใช้จ่ายประจ้า และควบคุมต้นทุนรวม 
ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ้าเป็น เพ่ือประคับประคองธุรกิจหรือกิจการให้อยู่รอดไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 
ประกอบกับดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ (G Index) ภาพรวมหดตัวร้อยละ -11.96 เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากรายจ่ายประจ้า (ท้องถิ่น) และรายจ่ายลงทุน (ท้องถิ่น) มีการเบิกจ่ายลดลง                  
ร้อยละ -4.64 และ -22.73 รวมถึงการลดลงของรายจ่ายลงทุนจากงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายลดลงร้อยละ        
-47.31 ซึ่งเป็นผลมาจากกรมชลประทาน กรมทางหลวง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการเบิกจ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งเชื่อมโยง โครงการที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพ่ือพัฒนา การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  รวมถึ งส้ านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ส้ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                         
มีการเบิกจ่ายโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์  รายการผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และโครงการเฉลิมพระเกียรติลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 

ดัชนีรายได้เกษตรกรหดตัวร้อยละ –22.85 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน                
จากการปรับตัวลดลงของดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมที่ลดลงร้อยละ -9.63 เนื่องจากปริมาณผลผลิตยางพารา
และปาล์มน ้ามันออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกับดัชนีราคาผลผลิตภาคเกษตรหดตัวร้อยละ -14.63 ถึงแม้ว่า
ปริมาณยางพาราออกสู่ตลาดน้อยลง แต่ราคายางพาราในจังหวัดปรับตัวลดลงเช่นกัน โรงงานรับซื อยางพารา 
(โดยเฉพาะยางก้อนถ้วย) ในพื นที่ปิดรับซื อยางชั่ วคราว  และไม่สามารถส่งมอบยางที่ยั งคงมีอยู่                      
ในสต็อกไปยังบริษัทรายใหญ่ ผลจากกระบวนการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับยางพาราไปประเทศคู่ค้า
ปลายทางยังคงเป็นอุปสรรคส้าคัญและเป็นปัจจัยกดดันราคายางพารา  ในขณะเดียวกันราคาปาล์มทลาย
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ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับปีก่อน ตามอุปสงค์ที่เกี่ยวเนื่องกับ
พลังงานและการบริโภคที่ใช้ปาล์มน ้ามันเป็นวัตถุดิบในระบบลดลง จากการประกาศสถานการณ์เคอร์ฟิว                   
ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานทั่วประเทศในช่วงเวลาที่ก าหนด การชะลอหรืองดการเดินทางข้ามเขตจังหวัด 
และมาตรการ Work from Home ส่งผลต่อความต้องการใช้น ้ามัน B10 และ B20 ที่ลดลง 

สภาพคล่องในระบบสถาบันการเงิน ภาพรวมยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี สะท้อนได้จากปริมาณ
เงินฝากสะสมขยายตัวร้อยละ 8.59 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ตามปริมาณเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์ และประจ้ าที่ เ พ่ิมขึ น  ประชาชนหันมาฝากเงิน เ พ่ือไว้ ใช้ ในสถานกา รณ์ที่ ไม่คาดคิด                   
เพ่ิมสูงขึ น ปริมาณสินเชื่อรวมสะสมขยายตัวร้อยละ 1.84 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จากการ
ปล่อยสินเชื่อที่ครอบคลุมเกือบทุกประเภทของสถาบันการเงินที่เพ่ิมขึ นตามมาตรการการช่วยเหลือ                        
ด้านสินเชื่อให้แก่ลูกหนี ในระบบที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโควิด -19 ทั งทางตรง                     
และทางอ้อมเพ่ือให้มีเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องในระบบ 

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ พบว่า อัตราเงินเฟ้อของจังหวัดพังงาในภาพรวมตั้งแต่มกราคม 
– มิถุนายน 2563 ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีสัญญาณหดตัวลงเล็กน้อยร้อยละ -0.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดี ยวกันของปี ก่อน  จากการลดลงของสิ นค้ า ในหมวด อ่ืนๆ ไม่ ใช่ อาหารและเครื่ องดื่ ม  ได้ แก่                    
หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร รวมถึงหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ หมวดผักและผลไม้                    
อัตราการจ้างงานปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 0.06  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
สะท้อนได้จากจ านวนผู้มีงานท้ายอดสะสม ณ สิ นเดือนมิถุนายน 2563 มีจ้านวน 147,390 ราย จากมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ แต่ในขณะที่จ านวนผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมยอดสะสม ณ 
สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 มีจ านวน 29,018 ราย ปรับตัวลดลงร้อยละ -6.07 เมื่อเทียบกับ                                      
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ผู้ประกอบการในจังหวัดส่วนใหญ่ปรับลดอัตราการจ้างงาน สถานประกอบการ
บางแห่งมีความจ้าเป็นต้องปิดกิจการชั่วคราวตามประกาศจังหวัดพังงา จึงจ้าเป็นต้องเลิกจ้างแรงงานเช่นกัน 
โดยเฉพาะแรงงานภาคบริการ อาทิเช่น กิจการโรงแรมห้องพัก ธุรกิจน้าเที่ยว ร้านอาหาร การขายส่ง-ขายปลีก                               
และสถานบริการต่างๆ ซึ่งได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัส                             
“โควิด-19” เนื่องจากผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของพนักงานในอัตราที่สูงจากยอดขายที่
ลดลง และมีความจ้าเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื อไวรัสดังกล่าว  จึงมีมาตรการ
ปรับลดอัตราก้าลังแรงงานลง คัดเลือกการจ้างแรงงานที่มีทักษะเฉพาะทางเท่าที่จ้าเป็น ปรับเปลี่ยนการจ้าง
งานในรูปแบบไม่เต็มเวลาเพิ่มมากขึ น เพ่ือให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 

ด้านการคลัง การใช้จ่ายรวมหดตัวลงคิดเป็นร้อยละ -9.69 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีก่อน โดยรายจ่ายลงทุนหดตัวร้อยละ -47.31 ซึ่งเป็นผลมาจากกรมชลประทาน กรมทางหลวง กรม
โยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นมีการเบิกจ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
เสื่อมโทรม โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยง โครงการที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพ่ือพัฒนา การ
จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส้านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการเบิกจ่ายโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ รายการ ผู้ส้าเร็จ
การศึ กษาระดั บประกาศนี ยบั ตร วิ ช าชีพ  และ โคร งการ เ ฉลิ มพระ เกี ย รติ ลดล ง เมื่ อ เที ยบกั บ                               
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่ในขณะที่รายจ่ายประจ าขยายตัวร้อยละ 10.25 เนื่องจากส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงามี
การเบิกจ่ายรายการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา รายการงบประจ้า โครงการผลิต                       
และพัฒนาก้าลังคนด้านสุขภาพที่เพ่ิมขึ นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ส่วนด้านรายได้จัดเก็บ               
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หดตัวลงร้อยละ -35.45 เป็นผลมาจากการน้าส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามแบบ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 จากการจ่าย
เงินเดือนของกิจกรรมโรงแรม รีสอร์ท การจ่ายเงินปันผลและการจ่ายดอกเบี ยให้แก่คณะกรรมการ/ผู้เป็น
หุ้นส่วน และการน้าส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามแบบ ภ.ง.ด.3 จากการจ้างงาน และการผ่อนช้าระหนี ค้าง                       
ตามระเบียบฯ ตามแบบ ท.ป.3 การยื่นช้าระภาษีเงินได้นิติบุคคลประจ้าปีตามแบบ ภ.ง.ด.50 การช้าระภาษี 

จากประมาณการก้าไรสุทธิตามแบบ ภ.ง.ด.51 การจ่ายค่าที่ปรึกษาของกิจการโรงแรม รีสอร์ท ไป
ต่างประเทศ ตามแบบ ภ.ง.ด.54 การช้าระภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.53 จากการจ้างงานนิติบุคคลในการก่อสร้าง
และซอ่มแซมอาคารของกิจการโรงแรม รีสอร์ท รวมถึงการช้าระภาษีตามแบบ ภ.พ.30 จากการด้าเนินการของ
กิจการโรงแรม รีสอร์ท กิจการน้าเที่ยวและกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจ การระบาดของไวรัส COVID-19 การช้าระภาษีตามแบบ ภ.พ.36 จากการจ่ายค่าบริ การไป
ต่างประเทศของกิจการโรงแรม รีสอร์ท รวมทั งยอดจัดเก็บของส้านักงานที่ดินจากการซื อ-ขายอสังหาริมทรัพย์
ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล รวมถึงการซื อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นทางการค้าหรือหาก้าไรที่ต้องเสียภาษี
ธุรกิจเฉพาะมีภาษีช้าระต่้ากว่าปีก่อน 

1.4  รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรม  
 ในพื นที่จังหวัดพังงา มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่ 30 เดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2563 จ้านวนทั งสิ น 311 โรงงาน เงินลงทุนรวม 5 ,546.96 ล้านบาท และมีจ้านวนคนงาน 4,959 คน 
โดยจ้าแนกของเป็นจ้าพวกโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ได้ดังนี  

ตาราง 1-3 รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหรกรรม 

จ าพวกที่ 
จ านวนโรงงาน 

(โรงงาน) 
จ านวนเงินทุน 

(ล้านบาท) 
จ านวนคนงาน 

(คน) 
1 - - - 
2 - - - 
3 311 5,546.96 4,959 

รวม 311 5,546.96 4,959 
ที่มา : ส านกังานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 
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ความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตาสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัดในเดือนมีนาคม ประกอบด้วย 

1.สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัดได้แก่ 
 1.1 อุตสาหกรรมทั่วไป จ้านวนโรงงานทั งสิ น 213 โรงงาน เงินลงทุน 3,138,53 ล้านบาท 

คนงาน 1,643 คน 
1.2 อุตสาหกรรมอาหาร จ้านวนโรงงานทั งสิ น 46 โรงงาน เงินลงทุน 1,223.27 ล้านบาท 

คนงาน 1,197 คน 
           1.3 อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ จ้านวนโรงงานทั งสิ น 52 โรงงาน เงินลงทุน 

1,185.16 ล้านบาท คนงาน 2,119 คน 

2.  ภาวะการณ์ลงทุนด้านอุตสาหกรรมในจังหวัด 
  ผลจากการพิจารณาข้อมูลการลงทุนอุตสาหกรรมจังหวัดพังงาเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ.
2550–2558 มีการตั งโรงงานจ้านวน 194 โรงงงาน และ ปี พ.ศ. 2559 -2563 มีการตั งโรงงานจ้านวน 35 
โรงงาน ซึ่งพบว่ามีอัตราการขยายตัวของจ้านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตใหม่ เงินลงทุน และอัตราการจ้างงาน 
ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทั งนี สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการก้าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ห้ามประกอบ
กิจการในท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพังงา พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วตั งแต่  
วันที่ 10 เมษายน 2560 นอกจากนี ยังติดปัญหาเรื่องประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่ง
มีผลใช้บังคับเมือวันที่ 31 มีนาคม 2559 ที่ก้าหนดให้ห้ามตั ง และขยายโรงงานตามลักษณะประเภทกิจการใน
พื นที่ที่ก้าหนดของจังหวัดพังงา และยังพบปัญหาผลกระทบจากการเกิดการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื อ  
ไวรัสโคโรนา (Covid-19) ท้าให้เศรษฐกิจของประเทศหยุดซะงัก การขนส่งสินค้ามีความยากล้าบากขึ น ส่งผล
ให้การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมต้องหยุดซะงักเช่นกัน   
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ตาราง การจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการใหม่ของจังหวัดพังงา 
จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ไตรมาส 2 ปี 2563 เมษายน – มิถุนายน 2563 

(ไม่มีการจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม) 

ประเภทอุตสาหกรรม 
จดทะเบียน เลิกกิจการ 

จ านวน 
(โรง) 

จ านวน 
(โรงงาน) 

เงินทุน 
(ล้านบาท) 

คนงาน 
(คน) 

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้     
การประมง     
การท้าเหมืองแร่และเหมืองหิน     
การผลิต     
การไฟฟ้า     
การก่อสร้าง     
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ 
ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน     

โรงแรมภัตตาคาร     
การขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้าและการคมนาคม     
ตัวกลางทางการเงิน     
บริการดา้นอสังหารมิทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ     
การบริหารราชการและการป้องกนัประเทศ รวมทั งการ
ประกันสังคมภาคบังคับ 

    

การศึกษา     
การบริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่นๆ      
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล     
องค์การระหว่างประเทศและองคก์ารต่างประเทศอ่ืนๆ และสมาชิก     
แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม ้     

รวม - - - - 
 
ทีม่า : ส้านกังานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา ( ณ เดือน มิถุนายน 2563 ) 
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   บทท่ี 2 

สถานการณ์แรงงานจังหวัดพังงา 
2.1   ก าลังแรงงาน การมีงานท า และการว่างงาน 

1) ก าลังแรงงาน 
ข้อมูลก ำลังแรงงำน กำรมีงำนท ำ และกำรว่ำงงำน เป็นข้อมูลกำรส ำรวจภำวะกำรท ำงำนของ

ประชำกร โดยส ำนักงำนสถิติจังหวัดพังงำด ำเนินกำรส ำรวจและประมวลผลเป็นไตรมำส ส ำหรับไตรมำส 
2/2563 

จำกข้อมูลกำรส ำรวจภำวะกำรท ำงำนของประชำกร ในไตรมำส 2 เดือนเมษำยน – มิถุนำยน 2563     
จังหวัดพังงำมีประชำกรที่มีอำยุ 15 ปีขึ้นไปรวมทั้งสิ้น 218,847 คน เป็นเพศชำย 110,894 คน (ร้อยละ 50.67) 
และเพศหญิง 107,953 คน (ร้อยละ 49.33) โดยเป็นผู้อยู่ในก ำลังแรงงำน 149,971 คน และผู้ไม่อยู่ในก ำลังแรงงำน 
68,876 คน (ตำรำงท่ี 2-1) 

โครงสร้างประชากรและก าลังแรงงานจังหวัดพังงา ไตรมาส 2/2563 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา: ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา (ข้อมูลจ านวนประชากรในจังหวัดรวมถึงจ านวนประชากรแฝงภายในจังหวัด) 

ประชำกรจังหวัดพังงำ 
269,125 คน 

ผู้ที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 15 ป ี
50,278 คน 

ผู้ที่มีอำยุ 15 ปีข้ึนไป 
218,847 คน 

ผู้ไม่อยู่ในก ำลังแรงงำน 
68,876 คน 

 

ผู้อยู่ในก ำลังแรงงำน 
149,971 คน 

ผู้มีงำนท ำ 
147,390 คน (98.28%) 

ผู้ว่ำงงำน 
2,581 คน (1.72%) 

ผู้รอฤดูกำล 
0 คน  

 

ท ำงำนบ้ำน 
27,800 คน (40.36%) 

เรียนหนังสือ 
13,641 คน (19.81%) 

อื่นๆ 
27,435 คน (39.83%) 

 
 

%) 
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ในกลุ่ มผู้ ที่ อยู่ ในก ำลั งแรงงำน  149 ,971 คนนั้น  จ ำแนกเป็นผู้ มี ง ำนท ำ  147,390 คน              
(ร้อยละ 98.28 ของผู้อยู่ในก ำลังแรงงำนทั้งหมด) ผู้ว่ำงงำน 2,581 คน (อัตรำกำรว่ำงงำนร้อยละ 1.72)              
ซึ่งหำกเปรียบเทียบกับไตรมำสที่  1/2563 ซ่ึงมีจ ำนวนผู้มีงำนท ำทั้งสิ้น 148,991.คน(ร้อยละ 98.53 %  
ของผู้อยู่ในก ำลังแรงงำน) จะพบว่ำก ำลังแรงงำนโดยรวมมีสัดส่วนของผู้มีงำนท ำลดลง จ ำนวน 1,601 คน 

ตารางท่ี 2-1 ประชากรและก าลังแรงงาน จ าแนกตามเพศและสถานภาพแรงงาน  
ประจ าเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 ของจังหวัดพังงา 

สถานภาพแรงงาน 
เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 

ชาย หญิง รวม 
ผู้มีอายุ  15  ปีขึ้นไป 110,894 107,953 218,847 
1. ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 89,009 60,962 149,971 
1.1  ผู้มีงำนท ำ 88,258 59,132 147,390 
1.2  ผู้ว่ำงงำน 751 1,830 2,581 
1.3  ผู้ที่รอฤดูกำล - - - 
2. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 21,885 46,991 68,876 
2.1  ท ำงำนบ้ำน 1,145 26,655 27,800 
2.2  เรียนหนังสือ 7,996 5,645 13,641 
2.3  อื่นๆ 12,744 14,691 27,435 
ที่มา: ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา 

 
แผนภาพที่ 2-1 เปรียบเทียบจ านวนผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 
ไตรมาส 1/2563 และไตรมาส 2/2563 ของจังหวัดพังงา 
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2) การมีงานท า 
2.1) ผู้มีงานท าจ าแนกตามสถานภาพการท างาน 

ในไตรมำส 2 เดือนเมษำยน – มิถุนำยน 2563 หำกจ ำแนกกลุ่มผู้มีงำนท ำในจังหวัดพังงำจำก
จ ำนวนทั้งสิ้น 147,389 คน เป็นกลุ่มต่ำงๆ ตำมสถำนภำพกำรท ำงำนแล้ว พบว่ำ ผู้มีงำนท ำส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม            
ลูกจ้ำงเอกชนมำกที่สุด จ ำนวนรวมทั้งสิ้น 55,213 คน (ร้อยละ 37.46) ซึ่งเพ่ิมขึ้นจำกไตรมำสที่ 1/2563  
จ ำนวน 1 ,694 คน รองลงมำได้ แก่  กลุ่ มประกอบธุ รกิจส่ วนตั ว  50,055 คน ( ร้ อยละ 33 .96 )                 
ลดลง 3,359 คน และช่วยธุรกิจในครัวเรือน 19,420 คน (ร้อยละ 13.18) เพ่ิมขึ้น 2,904 คน ตำมล ำดับ (ตำรำงที่ 2-2) 

ตารางท่ี 2-2  ผู้มีงานท าจ าแนกตามเพศและสถานภาพการท างาน  
ไตรมาส 1/2563 เปรียบเทียบไตรมาส 2/2563 ของจังหวัดพังงา 

                                                                                       หน่วย: คน 
สถานภาพการท างาน ไตรมาส 1/2563 ไตรมาส 2/2563 

ชาย ชาย ชาย ชาย หญิง รวม 
นำยจ้ำง 4,682 932 5,614 3,828 1,218 5,046 

ลูกจ้ำงรัฐบำล 6,492 13,405 19,897 7,340 10,315 17,655 
ลูกจ้ำงเอกชน 36,577 16,942 53,519 35,525 19,688 55,213 

ประกอบธุรกิจส่วนตัว 35,126 18,288 53,414 33,753 16,302 50,055 
ช่วยธุรกิจในครัวเรือน 6,457 10,059 16,516 7,812 11,608 19,420 

กำรรวมกลุ่ม - 31 31 - - - 
รวม 89,334 59,657 148,991 88,258 59,131 147,389 

ที่มา: ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา                                        

แผนภาพที่ 2-2 เปรียบเทียบจ านวนผู้ท างานจ าแนกตามสถานภาพการท างาน    
ไตรมาส 1/2563 เปรียบเทียบ ไตรมาส 2/2563 ของจังหวัดพังงา 
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2.2) ผู้มีงานท าจ าแนกรายอุตสาหกรรม 

จำกข้อมูลจ ำนวนผู้มีงำนท ำจ ำแนกเป็นรำยอุตสำหกรรม พบว่ำในไตรมำส 2 เดือนเมษำยน – 
มิถุนำยน 2563 มีผู้ท ำงำนในภำคเกษตร 58,444 คน (คิดเป็นร้อยละ 39.65 ของผู้มีงำนท ำทั้งหมด) ลดลงจำก
ไตรมำสที่ 1/2563 จ ำนวน 2,132กคน ในขณะที่นอกภำคเกษตรนั้นมีผู้ท ำงำนทั้งสิ้น 88,945 คน (ร้อยละ 60.35
ของผู้มีงำนท ำทั้งหมด) เพ่ิมข้ึนจำกไตรมำสที่ 1/2563 จ ำนวน 530 คน 

เมื่อพิจำรณำจ ำแนกเป็นรำยสำขำย่อย พบว่ำสำขำนอกภำคเกษตรที่มีผู้ท ำงำนมำกที่สุด 
ได้แก่สำขำกำรขำยส่ง กำรขำยปลีกฯ 25,528 คน (ร้อยละ 28.70 ของผู้มีงำนท ำทั้งหมด) รองลงมำได้แก่        
สำขำกิจกำรโรงแรมและอำหำร 18,129 คน (ร้อยละ 20.38) และกำรบริหำรรำชกำรและกำรป้องกันประเทศ 
9,212 คน (ร้อยละ 10.36) ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 2-3) 

ตารางท่ี 2-3  ผู้มีงานท าจ าแนกตามเพศและรายอุตสาหกรรม  
ไตรมาส 1/2563 เปรียบเทียบ ไตรมาส 2/2563 ของจังหวัดพังงา 

           หน่วย: คน 
อุตสาหกรรม 

  
ไตรมาส 1/2563 ไตรมาส 2/2563 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ภาคเกษตรกรรม 43,884 16,692 60,576 41,625 16,819 58,444 
1.  เกษตรกรรม กำรป่ำไม้ และกำรประมง 43,884 16,692 60,576 41,625 16,819 58,444 
นอกภาคเกษตรกรรม 45,450 42,965 88,415 46,633 42,312 88,945 
2.  กำรท ำเหมอืงแร่ และเหมอืงหิน  242 34 276 995 221 1,216 
3.  กำรผลิต 2,673 4,680 7,353 3,303 3,916 7,219 
4.  กำรไฟฟำ้ กำ๊ซ และไอน้ ำ 942 232 1,174 55 30 85 
5. กำรจัดหำน้ ำและบ ำบัดน้ ำเสีย - 249 249 37 114 151 
6.  กำรกอ่สร้ำง 7,331 805 8,136 7,006 1,054 8,060 
7.  กำรขำยส่ง กำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ 15,369 9,636 25,005 14,597 10,931 25,528 
8.  กำรขนส่ง สถำนที่เก็บสินค้ำ 2,094 799 2,893 997 822 1,819 
9.  กิจกำรโรงแรม และอำหำร 6,991 10,525 17,516 6,807 11,322 18,129 
10. ข้อมูลข่ำวสำรและกำรส่ือสำร - 256 256 - - - 
11. กิจกรรมทำงกำรเงินและกำรประกนัภัย 367 109 476 932 770 1,702 
12. กิจกำรด้ำนอสังหำริมทรัพย ์กำรให้เช่ำ  30 93 123 53 99 152 
13. กิจกรรมวิชำชพีและเทคนิค 568 701 1,269 235 446 681 
14. กำรบริกำรและกำรสนับสนุน 2,243 111 2,354 2,319 123 2,442 
15. กำรบริหำรรำชกำรและกำรป้องกันประเทศ 2,928 5,530 8,458 4,403 4,809 9,212 
16. กำรศึกษำ 1,805 4,992 6,797 1,937 2,743 4,680 
17. สุขภำพและสังคมสงเครำะห์ 682 2,199 2,881 300 1,662 1,962 
18. ศิลปะ ควำมบันเทิง นันทนำกำร 115 822 937 263 1,057 1,320 
19. กิจกรรมบริกำรด้ำนอื่นๆ 1,017 751 1,768 2,394 1,604 3,998 
20. ลูกจ้ำงในครัวเรือนส่วนบุคคล 53 441 494 - 589 589 
21. องค์กำรระหว่ำงประเทศ - - - - - - 
22. ไม่ทรำบ - - - - - - 

รวม 89,334 59,657 148,991 88,258 59,131 147,389 
ที่มา: ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา 
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 แผนภาพที่ 2-3 เปรียบเทียบจ านวนผู้ท างานในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร  
ไตรมาส 1/2563 เปรียบเทียบไตรมาส 2/2563 ของจังหวัดพังงา 

 
2.3) ผู้มีงานท าจ าแนกตามระดับการศึกษา 

เมื่อพิจำรณำกลุ่มผู้มีงำนท ำจ ำแนกออกตำมระดับกำรศึกษำที่จบ พบว่ำไตรมำส 2/2563         
เดือนเมษำยน – มิถุนำยน 2563 แรงงำนส่วนใหญ่มีกำรศึกษำในประถมศึกษำ จ ำนวนก49,345 คน  
(ร้อยละ 22.55 ของจ ำนวนผู้มี งำนท ำทั้ งหมด) รองลงมำได้แก่  ต่ ำกว่ำประถมศึกษำ 45 ,294 คน  
(ร้อยละ 20.70) และมัธยมศึกษำตอนต้น 40,872 คน (ร้อยละ 18.68) ในขณะที่แรงงำนซึ่งไม่มีกำรศึกษำ 
มี 11,391 คน (ร้อยละ 5.21) เท่ำนั้น (ตำรำงท่ี 2-4) 

ตารางท่ี 2-4  ผู้มีงานท าจังหวัดพังงา จ าแนกตามระดับการศึกษา  
ไตรมาส 1/2563 เปรียบเทียบไตรมาส 2/2563 ของจังหวัดพังงา 

หน่วย: คน 
ระดับการศึกษา ไตรมาส 1/2563 ไตรมาส 2/2563 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
 1.  ไม่มีกำรศึกษำ  5,115 6,460 11,575 6,482 4,909 11,391 
 2.  ต่ ำกว่ำประถมศึกษำ  20,134 23,531 43,665 20,220 25,074 45,294 
 3.  ประถมศึกษำ  28,964 22,238 51,202 28,078 21,267 49,345 
 4.  มัธยมศึกษำตอนต้น  25,123 21,454 46,577 23,878 16,994 40,872 
 5.  มัธยมศึกษำตอนปลำย  17,188 13,756 30,944 17,730 15,622 33,352 
      -  สำยสำมัญ  11,478 9,061 20,539 13,156 12,516 25,672 
      -  สำยอำชวีศึกษำ  5,710 4,695 10,405 4,574 3,106 7,680 
      -  สำยวิชำกำรศึกษำ  - - - - - - 
 6.  มหำวิทยำลัย 11,960 18,944 30,904 13,357 23,315 36,672 
      -  สำยวิชำกำร  5,796 12,419 18,215 6,482 14,958 21,440 
      -  สำยวิชำชพี  4,906 3,483 8,389 4,908 5,021 9,929 
      -  สำยวิชำกำรศึกษำระดับมหำวิทยำลัย  1,258 3,042 4,300 1,967 3,336 5,303 
 7.  กำรศึกษำอื่น ๆ  177 74 251 - 273 273 
 8.  ไม่ทรำบ  2,058 1,299 3,357 1,149 499 1,648 

 รวม  110,719 107,756 218,475 110,894 107,953 218,847 
ที่มา: ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา 
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แผนภาพที่ 2-4 สัดส่วนของผู้ท างานจ าแนกตามระดับการศึกษา 
ไตรมาส 1/2563 เปรียบเทียบไตรมาส 2/2563 ของจังหวัดพังงา 

 

 

 
 

 

2.4) ผู้มีงานท าจ าแนกตามอาชีพ 

ในไตรมำส 2 เดือนเมษำยน – มิถุนำยน 2563 พบว่ำอำชีพที่มีผู้ท ำงำนมำกที่สุดคือ
ผู้ปฏิบัติงำนที่มีฝีมือทำงด้ำนกำรเกษตรและกำรประมง จ ำนวน 55,179 คน (คิดเป็นร้อยละ 37.44) รองลงมำได้แก่  
พนักงำนบริกำรและพนักงำนในร้ำนค้ำและตลำด จ ำนวน 28,807 คน (ร้อยละ 19.54) และอำชีพขั้นพ้ืนฐำนต่ำงๆ 
ในด้ำนกำรขำย และกำรให้บริกำรกจ ำนวน 19,483 คน (ร้อยละ 13.22) ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 2-5) 

เมื่อเปรียบเทียบจ ำนวนผู้ท ำงำนกับไตรมำสที่ 1/2563 พบว่ำอำชีพที่มีกำรจ้ำงงำนเพ่ิม
มำกขึ้นที่สุดคือ อำชีพขั้นพ้ืนฐำนต่ำงๆ ในด้ำนกำรขำย และกำรให้บริกำร เพ่ิมข้ึน 2,609 คน (ตำรำงท่ี 2-5) 

ตารางท่ี 2-5 ผู้มีงานท าจ าแนกตามอาชีพ  
ไตรมาส 1/2563 เปรียบเทียบ ไตรมาส 2/2563 ของจังหวัดพังงา 

หน่วย: คน 

อาชีพ 
ไตรมาส 1/2563 ไตรมาส 2/2563 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1. ผู้บัญญัติกฎหมำย ข้ำรำชกำรระดับอำวุโส และผู้จัดกำร 2,405 1,728 4,133 3,771 1,709 5,480 
2. ผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนต่ำงๆ             2,801 7,684 10,485 1,926 5,447 7,373 
3. ผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนเทคนิคสำขำต่ำงๆ  1,696 3,273 4,969 2,198 2,408 4,606 
4. เสมียน 1,808 4,404 6,212 1,563 4,355 5,918 
5. พนักงำนบริกำรและพนักงำนในร้ำนค้ำ และตลำด  10,801 16,606 27,407 10,095 18,712 28,807 
6. ผูป้ฏิบัติงำนท่ีมีฝีมือในด้ำนกำรเกษตรและกำรประมง  40,391 16,791 57,182 37,968 17,211 55,179 
7. ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนควำมสำมำรถทำงฝีมือ และธุรกิจอื่นๆ  9,529 4,244 13,773 8,652 3,105 11,757 
8. ผู้ปฏิบัติกำรโรงงำนและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกอบ 7,683 273 7,956 8,684 102 8,786 
9. อำชีพขั้นพื้นฐำนต่ำงๆ ในด้ำนกำรขำย และกำรให้บริกำร 12,220 4,654 16,874 13,401 6,082 19,483 
10. คนงำนซ่ึงมิได้จ ำแนกไว้ในหมวดอื่น             - - - - - - 

ยอดรวม 89,334 59,657 148,991 88,258 59,131 147,389 
ที่มา: ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา 



 2-7 

แผนภาพที่ 2-5 อาชีพที่มีผู้ท างานอยู่มากที่สุด 5 อันดับแรก 
ไตรมาส 1/2563 เปรียบเทียบ ไตรมาส 2/2563 ของจังหวัดพังงา 

 

 
 

3) การว่างงาน 

ในไตรมำส 2 เดือนเมษำยน – มิถุนำยน 2563 จังหวัดพังงำมีผู้ว่ำงงำนจ ำนวนทั้งสิ้น 2,581 รำย        
คิดเป็นอัตรำกำรว่ำงงำนเท่ำกับร้อยละ 1.72 ซึ่งมำกกว่ำไตรมำสที่ 1/2563 ที่มีอัตรำกำรว่ำงงำนร้อยละ 1.47
ทั้งนี้เมื่อพิจำรณำกลุ่มผู้ว่ำงงำนจ ำแนกตำมเพศแล้ว พบว่ำเพศหญิงจะมีอัตรำกำรว่ำงงำนสูงกว่ำเพศชำยโดย
เพศหญิงมีอัตรำกำรว่ำงงำนร้อยละ 3.00 ในขณะที่เพศชำยมีอัตรำว่ำงงำนร้อยละ 0.84 (ตำรำงท่ี 2-6) 

ตารางท่ี 2-6 จ านวนผู้ว่างงาน และอัตราการว่างงาน  
ไตรมาส 1/2563 เปรียบเทียบไตรมาส 2/2563 ของจังหวัดพังงา 

หน่วย: คน 

ระดับการศึกษา ไตรมาส 1/2563 ไตรมาส 2/2563 
ชาย หญิง ชาย ชาย หญิง รวม 

ก ำลังแรงงำน 90,513 60,694 151,207 89,009 60,962 149,971 
จ ำนวนผู้ว่ำงงำน  1,179 1,037 2,216 751 1,830 2,581 
อัตรำกำรว่ำงงำน  1.30 1.71 1.47 0.84 3.00 1.72 
ที่มา: ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา 
หมายเหตุ: อัตราการว่างงาน = (ผู้ว่างงาน/ก าลังแรงงาน)x100 
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แผนภาพที่ 2-6 เปรียบเทียบอัตราการว่างงาน 
ไตรมาส 1/2563 เปรียบเทียบไตรมาส 2/2563 ของจังหวัดพังงา 

 
2.2 การจัดหางานและส่งเสริมการมีงานท า 

1) การจัดหางานในจังหวัด 
1.1) ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จ าแนกตามเพศ 

จำกข้อมูลสถิติของส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดพังงำ พบว่ำในเดือน เมษำยน – 
มิถุนำยน 2563 มีต ำแหน่งงำนว่ำงที่แจ้งผ่ำนส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดพังงำทั้งสิ้น 316 อัตรำ ลดลง  
176 อัตรำในส่วนของผู้ลงทะเบียนสมัครงำนมีทั้งสิ้น 349 คน ลดลง 93 คน ขณะที่ผู้ได้รับกำรบรรจุงำนมี
จ ำนวนทั้งสิ้น 268 คน ลดลง 151 คน (ตำรำงที่ 2-7) 

เมื่อเปรียบเทียบภำพรวมของกำรจัดหำงำนระหว่ำงเพศชำยและเพศหญิงในไตรมำส 
2/2563 เดือนเมษำยน – มิถุนำยน 2563 แล้ว พบว่ำต ำแหน่งงำนว่ำงส่วนใหญ่ผู้ประกอบกำรไม่ได้ระบุเพศ                   
ในกำรแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง แสดงให้เห็นว่ำสถำนประกอบกำรหรือนำยจ้ำงพิจำรณำเห็นว่ำงำนโดยทั่วไป      
ไม่ว่ำชำยหรือหญิงก็สำมำรถท ำได้เช่นกัน หรือไม่มีควำมแตกต่ำงในเรื่องเพศ ในอีกประกำรหนึ่งนำยจ้ำง
พิจำรณำเห็นว่ำกำรไม่ระบุเพศจะมีผลดีในด้ำนโอกำสกำรคัดเลือกมำกกว่ำกำรระบุเพศ โดยมีต ำแหน่งงำนว่ำง
ไม่ได้ระบุเพศ 292 ต ำแหน่ง (ร้อยละ 92.41 ของต ำแหน่งงำนว่ำงทั้งหมด) โดยไตรมำสนี้มีต ำแหน่งงำนว่ำง
ส ำหรับเพศชำย จ ำนวน 17 ต ำแหน่ง(ร้อยละ 5.38) และเพศหญิง 7 คน (ร้อยละ 2.22) ส ำหรับจ ำนวนผู้
ลงทะเบียนสมัครงำนในไตรมำสนี้มีจ ำนวนทั้งสิ้น 349 คน โดยมีเพศชำยลงทะเบียนสมัครงำน 139 คน (ร้อยละ 
39.83) และเพศหญิง 210 คน (ร้อยละ 60.17) ส่วนกำรบรรจุงำนมีผู้ได้รับกำรบรรจุงำนทั้งสิ้น 268 คน เป็นเพศ
ชำย 112 คน (ร้อยละ 41.79) และเพศหญิง 156 คน (ร้อยละ 58.21)  
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ตารางท่ี 2-7 ต าแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงาน 
ประจ าเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 ของจังหวัดพังงา 

ต าแหน่งงานว่าง (อัตรา) ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน (คน) บรรจุงาน (คน) 

ชาย หญิง ไม่ระบุ รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

17 7 292 316 139 210 349 112 156 268 
ที่มา: ส านักงานจัดหางานจังหวัดพังงา 
 

แผนภาพที่ 2-7 เปรียบเทียบต าแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงาน 
ประจ าเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 

 
 

1.2) ต าแหน่งงานว่าง และการบรรจุงาน จ าแนกตามอุตสาหกรรม 

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยอุตสำหกรรมแล้ว ในเดือนเมษำยน – มิถุนำยน 2563 พบว่ำ
ต ำแหน่งงำนว่ำงในจังหวัดพังงำ ส่วนใหญ่เป็นกำรขำยส่ง กำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ จักรยำนยนต์ 
ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน มีต ำแหน่งงำนว่ำงมำกที่สุด 137 อัตรำ (ร้อยละ 43.35) รองลงมำ
ได้แก่ กำรขนส่ง สถำนที่เก็บสินค้ำ และกำรคมนำคม มีต ำแหน่งงำนว่ำง 121.อัตรำ (ร้อยละ 38.29) และกำร
ผลิต 31 อัตรำ (ร้อยละ 9.81) ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 2-8) 

กำรบรรจุงำน พบว่ำสำขำที่มีกำรบรรจุงำนมำกที่สุด ได้แก่ กำรขำยส่ง กำรขำยปลีก กำร
ซ่อมแซมยำนยนต์ รถจักรยำนยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน มีกำรบรรจุงำนทั้งสิ้น 118 คน 
(ร้อยละ 44.03) รองลงมำได้แก่ กำรขนส่ง สถำนที่เก็บสินค้ำ  และกำรคมนำคม 109 คน (ร้อยละ 40.67) และกำร
ผลิต 19 คน (ร้อยละ 7.09) 
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ตารางท่ี 2-8 ต าแหน่งงานว่าง และการบรรจุงาน จ าแนกตามสาขาอุตสาหกรรม  
ประจ าเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 จังหวัดพังงา 

สาขาอุตสาหกรรม 
ต าแหน่งงาน บรรจุงาน 
ว่าง (อัตรา)  (คน) 

ภาคเกษตรกรรม 
1.  เกษตรกรรม กำรล่ำสัตว์ และกำรปำ่ไม้ - - 
2.  กำรประมง - - 

นอกภาคเกษตรกรรม 
3.  กำรท ำเหมอืงแร่ และเหมอืงหิน  - - 
4.  กำรผลิต 31 19 
5.  กำรไฟฟำ้ กำ๊ซ และกำรประปำ - - 
6.  กำรกอ่สร้ำง 1 - 
7.  กำรขำยส่ง กำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ รถจักรยำนยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน 137 118 
8.  โรงแรม และภัตตำคำร - - 
9.  กำรขนส่ง สถำนที่เก็บสินค้ำ  และกำรคมนำคม 121 109 
10.  กำรเป็นสื่อกลำงทำงกำรเงิน 1 - 
11.  กิจกำรด้ำนอสังหำริมทรัพย์ กำรใหเ้ช่ำ และกจิกรรมทำงธุรกจิ - - 
12.  กำรบริหำรรำชกำร และกำรป้องกนัประเทศ รวมทั้งกำรประกันสังคมภำคบังคับ 13 10 
13.  กำรศึกษำ 10 10 
14.  งำนด้ำนสุขภำพ และงำนสังคมสงเครำะห์ - - 
15.  กิจกรรมด้ำนบรกิำรชุมชน สังคม และกำรบริกำรส่วนบุคคลอื่น ๆ 2 2 
16.  ลูกจ้ำงในครัวเรือนส่วนบุคคล - - 
17.  องค์กำรระหวำ่งประเทศและองค์กำรต่ำงประเทศอื่นๆ และสมำชกิ - - 
18.  ไม่ระบุประเภทอุตสำหกรรม - - 

รวม 316 268 
ที่มา: ส านักงานจัดหางานจังหวัดพังงา 

 
แผนภาพที่ 2-8 เปรียบเทียบต าแหน่งงานว่าง และการบรรจุงาน ในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร 

ประจ าเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ของจังหวัดพังงา 

 
 

สาขา
อุตสำหกรรม 
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1.3) ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จ าแนกตามช่วงอายุ 
ในไตรมำส 2 เดือนเมษำยน - มิถุนำยน 2563 สำขำอำชีพที่มีต ำแหน่งงำนว่ำงมำกที่สุด

ในจังหวัดพังงำได้แก่ ช่วงอำยุ 18-24 ปี มีต ำแหน่งงำนว่ำงมำกที่สุด 83 อัตรำ (ร้อยละ 26.27) รองลงมำได้แก่ 
ช่วงอำยุ 25-29 ปี 72 อัตรำ (ร้อยละ 22.78) และช่วงอำยุ 30-39 ปี 59 อัตรำ (ร้อยละ 18.67) ตำมล ำดับ  
(ตำรำงท่ี 2-9)   

ตารางท่ี 2-9 จ านวนต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จ าแนกตามช่วงอายุ 
ประจ าเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 ของจังหวัดพังงา 

ช่วงอายุ (ปี) 
ต าแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน บรรจุงาน 
อัตรา ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

15-17 1 0.32 - - 1 0.37 

18-24 83 26.27 189 54.15 52 19.40 

25-29 72 22.78 77 22.06 56 20.90 

30-39 59 18.67 46 13.18 87 32.46 

40-49 53 16.77 27 7.74 49 18.28 

50-59 46 14.56 9 2.58 21 7.84 

60 ปีขึ้นไป 2 0.63 1 0.29 2 0.75 

รวม 316 100.00 349 100.00 268 100.00 

 

แผนภาพที่ 2-9 จ านวนต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จ าแนกตามช่วงอายุ 
ประจ าเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 ของจังหวัดพังงา 
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1.4) ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จ าแนกตามอาชีพ 
ในไตรมำส 2 เดือนเมษำยน - มิถุนำยน 2563 สำขำอำชีพที่มีต ำแหน่งงำนว่ำงมำกที่สุดใน

จังหวัดพังงำได้แก่อำชีพงำนพ้ืนฐำน 117 อัตรำ (ร้อยละ 37.03) รองลงมำได้แก่ พนักงำนบริกำร พนักงำนขำยใน
ร้ำนค้ำและตลำด 114 อัตรำ (ร้อยละ 36.08) และเสมียน เจ้ำหน้ำที่ 43 อัตรำ (ร้อยละ 13.61) ตำมล ำดับ  
(ตำรำงท่ี 2-10)    

ในด้ำนผู้หำงำนนั้น พบว่ำมีผู้ลงทะเบียนสมัครงำนในสำขำเสมียน เจ้ำหน้ำที่ มำกที่สุด  
174 คน (ร้อยละ 49.86) รองลงมำได้แก่ พนักงำนบริกำร พนักงำนขำยในร้ำนค้ำและตลำด 101 คน (ร้อยละ 
28.94) และอำชีพงำนพ้ืนฐำน 24 คน (ร้อยละ 6.88) ตำมล ำดับ ส่วนกำรบรรจุงำนนั้น อำชีพงำนพ้ืนฐำน  
เป็นอำชีพที่ได้รับกำรบรรจุงำนมำกที่สุด 99 คน (ร้อยละ 36.94) รองลงมำได้แก่ พนักงำนบริกำร พนักงำนขำยใน
ร้ำนค้ำและตลำด 97 คน (ร้อยละ 36.19) และเสมียน เจ้ำหน้ำที ่บรรจุงำน 37 คน (ร้อยละ 13.81)   
 

ตารางท่ี 2-10 จ านวนต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จ าแนกตามอาชีพ 
ประจ าเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ของจังหวัดพังงา 

ประเภทอาชีพ ต าแหน่งงาน ผู้ลงทะเบียน บรรจุงาน 
ว่าง (อัตรา) สมัครงาน (คน)  (คน) 

ผู้บัญญัติกฎหมำย ข้ำรำชกำรระดบัอำวุโส ผู้จดักำร 9 6 8 
ผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนอ่ืนๆ 1 12 - 
ช่ำงเทคนิคและผู้ปฏิบัติงำนท่ีเกี่ยวข้อง 19 21 14 
เสมียน เจ้ำหน้ำท่ี 43 174 37 
พนักงำนบริกำร พนักงำนขำยในรำ้นค้ำและตลำด 114 101 97 
ผู้ปฏิบัติงำนฝีมือดำ้นกำรเกษตรและประมง (แปรรูปขั้นพื้นฐำน) - - - 
ผู้ปฏิบัติงำนโดยใช้ฝมีือในธุรกิจต่ำงๆ - - - 
ผู้ปฏิบัติงำนในโรงงำน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกอบกำร 13 11 13 
อำชีพงำนพ้ืนฐำน 117 24 99 
ผู้ฝึกงำน - - - 

รวม 316 349 268 
ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดพังงา 
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แผนภาพที่ 2-10 เปรียบเทียบต าแหน่งงานว่าง จ าแนกตามสาขาอาชีพ  
ประจ าเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 ของจังหวัดพังงา 

 
 

1.5) ต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จ าแนกตามวุิิการศึกษา 

ส ำหรับต ำแหน่งงำนว่ำงตำมระดับกำรศึกษำประจ ำเดือนเมษำยน - มิถุนำยน 2563 พบว่ำ               
มีต ำแหน่งงำนว่ำงส ำหรับแรงงำนที่จบกำรศึกษำในระดับ มัธยมศึกษำ มำกที่สุด 114 อัตรำ (ร้อยละ 36.08) 
รองลงมำได้แก่ระดับ ปวช. 53 อัตรำ (ร้อยละ 16.77) และปวส. 51 อัตรำ (ร้อยละ 16.14) ตำมล ำดับ  

ในขณะที่ผู้มำลงทะเบียนสมัครงำน1 นั้น มีผู้มำลงทะเบียนสมัครงำนที่มีกำรศึกษำระดับ 
มัธยมศึกษำ มำกที่สุด 255 อัตรำ (ร้อยละ 73.07) รองลงมำได้แก่ ระดับปริญญำตรี 60 อัตรำ (ร้อยละ 17.19) 
และประถมศึกษำและต่ ำกว่ำ 15 อัตรำ (ร้อยละ 4.30) ตำมล ำดับ     

ส่วนกำรบรรจุงำน2 นั้น มีกำรบรรจุงำนแรงงำนที่มีกำรศึกษำระดับ มัธยมศึกษำ มำกที่สุด                      
157 คน (ร้อยละ 58.58) รองลงมำได้แก่ ระดับ ปริญญำตรี 42 คน (ร้อยละ 15.67) และระดับประถมศึกษำและ
ต่ ำกว่ำ 32 คน  (ร้อยละ 11.94) ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 2-11) 

 

 
                                                      
1 ผู้ลงทะเบียนสมัครงำน คอื ผู้ลงทะเบียนสมัครงำนคนใหม่ทีม่ำใช้บรกิำร ณ ส ำนกังำนจัดหำงำนจังหวัดพังงำในไตรมำสนี้ 
2 ผู้บรรจุงำน คอื ผู้ลงทะเบียนสมัครงำนใหมแ่ละผู้ลงทะเบียนสมัครงำนในไตรมำสกอ่นๆ ทีม่ำใช้บริกำรกับส ำนกังำนจดัหำงำนจังหวัดพังงำ  
                     แต่พึ่งได้รับกำรบรรจุงำนในไตรมำสนี ้
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ตารางท่ี 2-11 จ านวนต าแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จ าแนกตามวุิิการศึกษา  
ประจ าเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ของจังหวัดพังงา 

วุิิการศึกษา ต าแหน่งงานว่าง ผู้ลงทะเบียน บรรจุงาน 
(อัตรา) สมัครงาน (คน)  (คน) 

ประถมศึกษำและต่ ำกว่ำ  30 15 32 
มัธยมศึกษำ 114 255 157 
ปวช. 53 6 15 
     - พำณิชย ์ - - - 
     - ช่ำง - - - 
     - อื่นๆ 53 6 15 
ปวส. 51 12 21 
     - พำณิชย ์ - - - 
     - ช่ำง - 1 - 
     - อื่นๆ 51 11 21 
อนุปริญญำ 36 1 1 
ปริญญำตร ี 32 60 42 
ปริญญำโท - - - 
ปริญญำเอก - - - 
อื่น ๆ - - - 

รวม 316 349 268 
ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดพังงา 

แผนภาพที่ 2-11 เปรียบเทียบต าแหน่งงานว่าง จ าแนกตามวุิิการศึกษา  
ประจ าเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ของจังหวัดพังงา 
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2) แรงงานต่างด้าว 

2.1) จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างานคงเหลือ 

ณ เดือนมิถุนำยน 2563 จังหวัดพังงำมีแรงงำนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตท ำงำน รวมทั้งสิ้น
จ ำนวน 19,458 คน ซึ่งเมื่อจ ำแนกตำมประเภทกำรเข้ำเมืองของคนต่ำงด้ำว พบว่ำกลุ่มคนต่ำงด้ำวหลบหนีเข้ำ
เมืองที่ได้รับกำรผ่อนผันให้อยู่ในรำชอำณำจักรและอนุญำตท ำงำนมีน้อยกว่ำคนต่ำงด้ำวเข้ำเมือง โดยถูกต้อง
ตำมกฎหมำย โดยเป็นคนต่ำงด้ำวหลบหนีเข้ำเมืองฯร้อยละ 0.44 และคนต่ำงด้ำวเข้ำเมืองถูกต้องตำมกฎหมำย 
ร้อยละ 99.56 (ตำรำงท่ี 2-12) 

กลุ่มคนต่ำงด้ำวเข้ำ เมืองโดยถูกต้องตำมกฎหมำยส่วนใหญ่ เป็น กลุ่มประเภท 
พิสูจน์สัญชำติ 17,199 คน (ร้อยละ 88.78) ชั่วครำวทั่วไป 1,219 คน (ร้อยละ 6.29) น ำเข้ำ 940 คน (ร้อยละ 4.85) 
และกลุ่มมำตรำ 62 ส่งเสริมกำรลงทุน 14 คน (ร้อยละ 0.07) (ตำรำงท่ี 2-12) 

ส ำหรับกลุ่มคนต่ำงด้ำวหลบหนีเข้ำเมืองที่ได้รับกำรผ่อนผันให้อยู่ในรำชอำณำจักรฯ                 
และได้รับอนุญำตให้ท ำงำนได้ตำมมติคณะรัฐมนตรีนั้น-เป็นแรงงำนที่ได้รับอนุญำตให้มำท ำงำนกเป็นกำร
ชั่วครำวเพ่ือทดแทนกำรขำดแคลนแรงงำนระดับล่ำงในประเทศไทย โดยเป็นชนกลุ่มน้อย 86 คน            
(ร้อยละ 100) (ตำรำงท่ี 2-12)   

 

ตารางท่ี 2-12  จ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างานคงเหลือ จ าแนกตามลักษณะการเข้าเมือง  
ณ เดือนมิถุนายน 2563 ของจังหวัดพังงา 

                 หน่วย: คน 
คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย รวม

ทั้งสิ้น  
มาตรา 62 
ส่งเสริม 

การลงทุน 

รวม  รวม 
ตลอดชีพ ชั่วคราว 

ทั่วไป 
น าเข้า พิสูจนส์ัญชาติ 

มติครม.  
20 สิงหาคม 2562 

ชนกลุม่
น้อย 

กลุ่ม
ประมง 

- 1,219 940 17,199 14 19,372 86 - 86 19,458 

ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดพังงา 
หมายเหตุ : ไม่ได้แสดงเป็นไตรมาส เนื่องจากเป็นข้อมูลสะสม   
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แผนภาพที่ 2-12 เปรียบเทียบจ านวนแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายและแรงงานต่างด้าว 
หลบหนีเข้าเมืองที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรฯ ณ เดือนมิถุนายน 2563 

ของจังหวัดพังงา 

 
กลุ่มแรงงำนต่ำงด้ำวถูกกฎหมำยจังหวัดพังงำ จ ำแนกตำมประเภทอำชีพและสัญชำติที่เข้ำมำ

ท ำงำน (ประเภทชั่วครำวทั่วไป) ณ เดือนมิถุนำยน 2563 มีจ ำนวน 1,219 คน สำขำอำชีพที่มีต ำแหน่งงำนมำก
ที่สุดในจังหวัดพังงำได้แก่ ผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนต่ำงๆ มีผู้ท ำงำนมำกที่สุด 230 คน (ร้อยละ 18.87) รองมำได้แก่ 
ผู้ฝึกงำน 196 อัตรำ (ร้อยละ 16.08) และผู้บัญญัติกฎหมำย 149 คน (ร้อยละ 12.22)ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 2-13) 

โดยกลุ่ มแรงงำนต่ำงด้ำวถูกกฎหมำยแยกประเภทสัญชำติที่ เข้ำมำท ำงำนมำกที่สุ ด 
(ประเภทชั่วครำวทั่วไป) ได้แก่ กลุ่มสัญชำติอ่ืนๆ จ ำนวน 446 คน (ร้อยละ 36.59) รองลงมำได้แก่ สัญชำติ
ฟิลิปปินส์ 259 คน (ร้อยละ 21.25) และสัญชำติอังกฤษ 119 คน (ร้อยละ 9.76) (ตำรำงท่ี 2-13) 
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ตารางท่ี 2-13  เปรียบเทียบจ านวนแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจังหวัดพังงา จ าแนกตามประเภทอาชีพ
และสัญชาติที่เข้ามาท างานมากที่สุด (ประเภทชั่วคราวทั่วไป) ณ เดือนมิถุนายน 2563 

ประเภทอาชีพ 

สัญชาติ (คน) 

รวม 

ญ
ี่ปุ่น

 

ไท
ยใ

หญ
 ่

จีน
 

อิน
เด

ีย 

อัง
กฤ

ษ 

พม
่า 

อเ
มร

ิกา
 

จีน
ไต

้หว
ัน 

ฟิล
ิปป

ินส
 ์

ออ
สเ

ตร
เล

ีย 

สัญ
ชา

ติ
อื่น

ๆ 

1. ผู้บัญญัติกฎหมำย 4 - 7 10 27 - 19 9 42 12 19 149 
2. ผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนต่ำงๆ 4 - 18 21 29 - 6 5 48 12 87 230 
3. ช่ำงเทคนิคและผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง 3 - - - 1 - 8 - 7 4 26 49 
4. เสมียน เจ้ำหน้ำที่ 3 - 2 8 11 15 16 2 31 12 47 147 
5. พนักงำนบริกำร พนักงำนขำยในร้ำนค้ำและ     
    ตลำด 3 5 6 12 12 5 8 1 25 - 47 124 

6. ผู้ปฏิบัติงำนฝีมือด้ำนกำรเกษตรและประมง - 6 - - - 1 - - - - 2 9 
7. ผู้ปฏิบัติงำนโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่ำงๆ 3 2 1 2 14 - 5 2 22 9 43 103 
8. ผู้ปฏิบัติงำนในโรงงำน ผู้ควบคุมเครื่องจักร 
   และผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกอบกำร - 5 5 1 3 1 - - - 1 - 16 

9. อำชีพงำนพื้นฐำน - 3 2 - 7 2 11 4 8 2 31 70 
10. ผู้ฝึกงำน 1 - 7 12 4 - 11 1 57 7 96 196 
11. ผู้ปฏิบัติงำนซ่ึงมิอำจสำมำรถจัดประเภท 
     อำชีพ 6 - 4 9 11 3 12 5 19 9 48 126 

รวม 27 21 52 75 119 27 96 29 259 68 446 1,219 
 ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดพังงา 
 หมายเหตุ : ไม่ได้แสดงเป็นไตรมาส เนื่องจากเป็นข้อมูลสะสม      
 

แผนภาพที่ 2-13  อับดับแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจังหวัดพังงา จ าแนกตามประเภทอาชีพและสัญชาติ
ที่เข้ามาท างานมากที่สุด (ประเภทช่ัวคราวทั่วไป) ณ เดือนมิถุนายน 2563 

 

  

 

สัญชำติ (คน) 
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ตารางท่ี 2-13.1  เปรียบเทียบจ านวนแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจังหวัดพังงา จ าแนกตามประเภทอาชีพ
และสัญชาติที่เข้ามาท างานมากที่สุด (น าเข้า) ณ เดือนมิถุนายน 2563 

ล าดับ ประเภทกิจการ 

สัญชาต ิ

รวม เมียนมา ลาว กัมพูชา 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 ประมง 4 - 14 6 71 1 96 

2 แปรรูปสัตว์น้ ำ 27 39 - - - - 66 

3 สถำนีบริกำรน้ ำมัน แก๊ส เช้ือเพลิง - - - - - - - 

4 กิจกำรต่อเนื่องกำรเกษตร 2 3 1 6 1 - 13 

5 จ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม 18 9 3 - - - 30 

6 ผลิตและจ ำหนำ่ยวัสดุก่อสร้ำง - - - - - - - 

7 ต่อเนื่องประมงทะเล 2 3 - - - 4 9 

8 ค้ำส่ง ค้ำปลีก แผงลอย 1 1 - - - - 2 

9 อู่ซ่อมรถ ล้ำง อัดฉีด - - - - - - - 

10 งำนผู้ประสำนงำนด้ำนภำษำกัมพูชำ ลำว หรือเมียนมำ - - - - - - - 

11 กำรให้บริกำรต่ำงๆ 39 16 13 8 5 7 88 

12 กิจกำรก่อสร้ำง 327 55 19 11 28 24 464 

13 ผู้รับใช้ในบ้ำน 10 3 - 6 - 2 21 

14 กิจกำรรีไซเคิล - - - - - - - 

15 สถำนศึกษำ มูลนิธิ สมำคม สถำนพยำบำล - - - - - - - 

16 ไม่ระบุประเภทกิจกำร - - - - - - - 

17 เกษตรและปศุสัตว ์ 14 11 8 2 - - 35 

18 ผลิตหรือจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนกิส์ 1 - - - - - 1 

19 ต่อเนื่องปศุสัตว์ โรงฆ่ำสัตว์ ช ำแหละ 65 46 - - - - 111 

20 ผลิตหรือจ ำหน่ำยเส้ือผ้ำส ำเร็จรูป 3 - 1 - - - 4 

21 ผลิตหรือจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์พลำสตกิ - - - - - - - 

22 ผลิตหรือจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกดิน - - - - - - - 

23 จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์โลหะ - - - - - - - 

24 เหมืองแร่/เหมืองหิน - - - - - - - 

25 ขนถ่ำยสินค้ำทำงบก น้ ำ คลังสินค้ำ - - - - - - - 

26 ผลิตหรือจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์กระดำษ - - - - - - - 

27 แปรรูปหิน - - - - - - - 

  รวม 513 186 59 39 105 38 940 
ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดพังงา 
 หมายเหตุ : ไม่ได้แสดงเป็นไตรมาส เนื่องจากเป็นข้อมูลสะสม 
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     แผนภาพที่ 2-13.1  อับดับแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจังหวัดพังงา จ าแนกตามประเภทอาชีพและ
สัญชาติที่เข้ามาท างานมากที่สุด (น าเข้า) ณ เดือนมิถุนายน 2563 
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ตารางท่ี 2-13.2  เปรียบเทียบจ านวนแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจังหวัดพังงา จ าแนกตามประเภทอาชีพ
และสัญชาติที่เข้ามาท างานมากที่สุด (พิสูจน์สัญชาติ) ณ เดือนมิถุนายน 2563 

ประเภทกิจการ 
จ านวน 
นายจ้าง 

เมียนมา (คน) 
รวม 

ลาว (คน) 
รวม 

กัมพูชา (คน) 
รวม 

รวม
ทั้งหมด 
(คน) 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

สถำนศึกษำ มูลนิธิ สมำคม สถำนพยำบำล 4 29 8 21 0 0 0 0 0 0 29 
เกษตรและปศุสัตว ์ 2,620 7,293 4,366 2,927 158 95 63 2 1 1 7,453 
กิจกำรก่อสร้ำง 402 1,943 1,299 644 15 8 7 13 7 6 1,971 
กิจกำรรีไซเคิล 16 87 55 32 0 0 0 0 0 0 87 
ไม่ระบุประเภทกิจกำร 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
ผลิตหรือจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนกิส์ 7 21 12 9 0 0 0 0 0 0 21 
สถำนีบริกำรน้ ำมัน แก้ส เช้ือเพลิง 21 68 34 34 1 0 1 0 0 0 69 
กิจกำรต่อเนื่องกำรเกษตร 170 1122 755 367 2 1 1 0 0 0 1124 
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์โลหะ 14 24 22 2 0 0 0 0 0 0 24 
จ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม 497 1,062 360 702 12 2 10 1 0 1 1,075 
ต่อเนื่องประมงทะเล 117 405 185 220 1 1 0 1 1 0 407 
กำรให้บริกำรต่ำงๆ 407 1,336 783 553 16 8 8 31 18 13 1,383 
อู่ซ่อมรถ ล้ำง อัดฉีด 22 44 35 9 0 0 0 0 0 0 44 
เหมืองแร่/เหมืองหิน 8 53 41 12 0 0 0 0 0 0 53 
งำนผู้ประสำนงำนด้ำน 0 0   0 0 0 0 0 0 0 
ผลิตหรือจ ำหน่ำยวัสดกุ่อสร้ำง 76 303 228 75 0 0 0 3 2 1 306 
ประมง 388 1,709 1,709 0 0 0 0 18 18 0 1,727 
ผลิตหรือจ ำหน่ำยเส้ือผ้ำส ำเร็จรูป 98 220 123 97 0 0 0 0 0 0 220 

ขนถ่ำยสินค้ำทำงบก น้ ำ คลังสินค้ำ 3 11 8 3 0 0 0 0 0 0 11 

ผลิตหรือจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกดิน 3 14 6 8 0 0 0 0 0 0 14 

ต่อเนื่องปศุสัตว์โรงฆ่ำสัตว ์ช ำแหละ 21 184 92 92 0 0 0 0 0 0 184 

ผลิตหรือจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์พลำสตกิ 1 5 3 2 0 0 0 0 0 0 5 
แปรรูปสัตว์น้ ำ 30 317 141 176 0 0 0 0 0 0 317 
ผู้รับใช้ในบ้ำน 243 297 26 271 24 2 22 1 0 1 322 
ค้ำส่ง ค้ำปลีก แผงลอย 186 349 134 215 0 0 0 0 0 0 349 
ผลิตหรือจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์กระดำษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
แปรรูปหิน 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

รวม 5,356 10,428 6,472 16,900 117 112 229 47 23 70 17,199 
ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดพังงา  
 หมายเหตุ : ไม่ได้แสดงเป็นไตรมาส เนื่องจากเป็นข้อมูลสะสม 
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ตารางท่ี 2-13.2  เปรียบเทียบจ านวนแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจังหวัดพังงา จ าแนกตามประเภทอาชีพ
และสัญชาติที่เข้ามาท างานมากที่สุด (พิสูจน์สัญชาติ) ณ เดือนมิถุนายน 2563 
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ตารางที่ 2-13.3  เปรียบเทียบจ านวนแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจังหวัดพังงา จ าแนกตามประเภทอาชีพ
และสัญชาติที่เข้ามาท างานมากที่สุด (ส่งเสริมการลงทุน (BOI)) ณ เดือนมิถุนายน 2563  

 

ประเภทอำชีพ เยอรมัน เนเธอร์แลนด ์ จีนไต้หวั่น ญี่ปุ่น ชำย หญิง รวม 

1 ผู้บัญญัติกฎหมำย - - 2 1 3 - 3 

2 ผู้ประกอบวิชำชีพ - - - - - - - 

3 ช่ำงเทคนิค - - - - - - - 

4 เสมียน เจ้ำหน้ำท่ี 4 - - - - 4 4 

5 พนักงำนบริกำร - 1 - - 1 - 1 

6 ผู้ปฏิบัติงำนผมีือด้ำนเกษตร - - - - - - - 

7 ผู้ปฏิบัติงำนโดยใช้ฝีมือในธุรกิจ 3 - - 1 2 2 4 

8 ผู้ปฏิบัติงำนในโรงงำน - - - - - - - 

9 อำชีพพ้ืนฐำน - - - - - - - 

10 ผู้ฝึกงำน - - - - - - - 

11 ผู้ปฏิบตัิงำน 1 - 1 - 1 1 2 

รวม 8 1 3 2 7 7 14 
ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดพังงา  
 หมายเหตุ : ไม่ได้แสดงเป็นไตรมาส เนื่องจากเป็นข้อมูลสะสม 

ตารางท่ี 2-13.3  เปรียบเทียบจ านวนแรงงานคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายจังหวัดพังงา จ าแนกตาม
ประเภทอาชีพและสัญชาติที่เข้ามาท างานมากที่สุด (ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ณ เดือนมิถุนายน 2563 
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ตารางท่ี 2-13.4  เปรียบเทียบจ านวนแรงงานคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายจังหวัดพังงา จ าแนกตาม
ประเภทอาชีพและสัญชาติที่เข้ามาท างานมากที่สุด (ชนกลุ่มน้อย) ณ เดือนมิถุนายน 2563 

ประเภทอำชีพ ชำย หญิง รวม 

1 พนักงำนขำยของหน้ำร้ำน 31 24 55 

2 พนักงำนแพ็คกุ้ง 1 1 2 

3 แรงงำนสวนปำล์ม 3 1 4 

4 พนักงำนร้ำนอำหำรและเครื่องดื่ม 6 2 8 

5 พนักงำนบริกำร 3 11 14 

6. แรงงำนประมงทะเล 3 - 3 

รวม 47 39 86 
ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดพังงา 
 หมายเหตุ : ไม่ได้แสดงเป็นไตรมาส เนื่องจากเป็นข้อมูลสะสม 

 
ตารางท่ี 2-13.4  เปรียบเทียบจ านวนแรงงานคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายจังหวัดพังงา จ าแนกตาม

ประเภทอาชีพและสัญชาติที่เข้ามาท างานมากที่สุด (ชนกลุ่มน้อย) ณ เดือนมิถุนายน 2563 
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3) การจัดหางานต่างประเทศ 

3.1) จ านวนแรงงานไทยที่ได้รับอนุมัติให้ไปท างานต่างประเทศ 
ในไตรมำส 2 เดือนเมษำยน - มิถุนำยน 2563 จังหวัดพังงำมีกำรอนุญำตให้แรงงำนไป

ท ำงำนต่ำงประเทศจ ำนวน 1 คน โดยเมื่อพิจำรณำตำมวิธีกำรเดินทำงพบว่ำส่วนใหญ่เป็นประเภท Re-Entry  
คือกลับไปท ำงำนอีกครั้งโดยกำรต่ออำยุสัญญำจ ำนวน 1 คน (ตำรำงท่ี 2-14)  

ตารางท่ี 2-14 จ านวนแรงงานไทยที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปท างานต่างประเทศ  
จ าแนกตามวิธีการเดินทาง ประจ าเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 จังหวัดพังงา 

หน่วย: คน 

วิธีการเดินทาง จ านวน (คน) 
จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

บริษัทจัดหำงำนจัดส่ง - - 
Re-Entry 1 100.00 
เดินทำงด้วยตนเอง - - 
 นำยจ้ำงพำไปฝึกงำน - - 
 นำยจ้ำงพำไปท ำงำน - - 
 กรมกำรจัดหำงำนจัดส่ง - - 

รวม 1 100 
ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดพังงา 

แผนภาพที่ 2-14  สัดส่วนของแรงงานไทยท่ีได้รับอนุมัติให้เดินทางไปท างานต่างประเทศ 
จ าแนกตามวิธีการเดินทาง ประจ าเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 จังหวัดพังงา 
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3.2) ภูมิภาคที่แรงงานไทยเดินทางไปท างาน 
ในไตรมำส 2 เดือนเมษำยน - มิถุนำยน 2563 แรงงำนไทยที่ได้รับอนุญำตให้เดินทำงไป

ท ำงำนในต่ำงประเทศ พบว่ำแรงงำนได้รับอนุญำตให้เดินทำงไปท ำงำนในภูมิภำคอ่ืนๆ ร้อยละ 100.00  
(จ ำนวน 1 คน) (ตำรำงท่ี 2-15)  

ตารางท่ี 2-15  จ านวนแรงงานไทยที่ขออนุมัติเดินทางไปท างานต่างประเทศ  
จ าแนกตามภูมิภาคที่เดินทางไปท างาน ประจ าเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 จังหวัดพังงา 

หน่วย: คน 

ภูมิภาค จ านวน (คน) 
จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

เอเชีย - - 
ตะวันออกกลำง - - 
แอฟริกำ - - 
ภูมิภำคอ่ืน ๆ 1 100 

รวม 1 100 
ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดพังงา 

แผนภาพที่ 2-15  จ านวนแรงงานไทยที่ขออนุมัติเดินทางไปท างานต่างประเทศ 
จ าแนกตามภูมิภาคที่เดินทางไปท างาน ประจ าเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 จังหวัดพังงา  
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4) การส่งเสริมการมีงานท า 
ในไตรมำส 2 เดือนเมษำยน - มิถุนำยน 2563 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดพังงำได้ด ำเนินกำร

เพ่ือส่งเสริมกำรมีงำนท ำ 93 ครั้ง มีผู้ได้รับประโยชน์ 333 คน จ ำแนกกิจกรรมส่งเสริมกำรแนะแนวอำชีพมำก
ที่สุด จ ำนวน 60 ครั้ง มีผู้ได้รับประโยชน์ 187 คน เป็นชำย 73 คน (ร้อยละ 39.04 ของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์
ทั้งหมด) และหญิง 114 คน (ร้อยละ 60.96 ของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ทั้งหมด) (ตำรำงท่ี 2-16)  

ตารางท่ี 2-16 กิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อส่งเสริมการมีงานท าจ าแนกตามประเภทกิจกรรม 
 ประจ าเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 จังหวัดพังงา 

กิจกรรมที่ด าเนินการ จ านวนครั้ง ผู้ได้รับประโยชน์(คน) 
เพื่อส่งเสริมการมีงานท า ที่จัดกิจกรรม ชาย หญิง รวม 

แนะแนวอำชีพ 60 73 114 187 
มหกรรมอำชีพ - - - - 
ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระ 32 33 103 136 
ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพเพ่ือผู้สูงอำยุ - - - - 
อบรมผู้รับงำน/ผู้น ำกลุ่มรับงำนไปท ำที่บ้ำน - - - - 
ประสำนให้เกิดกำรรับงำนไปท ำท่ีบ้ำน 1 1 9 10 

รวม 93 107 226 333 
ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดพังงา  

แผนภาพที่ 2-16 เปรียบเทียบจ านวนผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมที่ด าเนินการ 
เพื่อส่งเสริมการมีงานท าประเภทต่างๆ ประจ าเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 จังหวัดพังงา 
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5) ผู้ประกันตนขอรับสิทธิประโยชน์ 

ในไตรมำส 2 เดือนเมษำยน - มิถุนำยน 2563 มีผู้ประกันตนขึ้นทะเบียนขอรับสิทธิประโยชน์
ทดแทนกรณีถูกเลิกจ้ำงกับทำงส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดพังงำจ ำนวน 508กคน เป็นชำย 249 คน  
(ร้อยละ 49.02) เป็นหญิง 259 คน (ร้อยละ 50.98) (ตำรำงท่ี 2-17) 

ตารางท่ี 2-17  จ านวนผู้ประกันตนที่ข้ึนทะเบียนขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีถูกเลิกจ้าง 
ประจ าเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 จังหวัดพังงา 

ไตรมาส 
จ านวน ผปต. ที่ข้ึนทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีถูกเลิกจ้าง 

ชาย หญิง รวม 
2/2563 249 259 508 

              ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดพังงา 

 
แผนภาพที่ 2-17  จ านวนผู้กันตนจ าแนกตามประเภทมาตรา  

ประจ าเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 จังหวัดพังงา 

 
2.3 การพัินาศักยภาพแรงงาน 

การพัินาฝีมือแรงงาน 
ศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัดพังงำได้ด ำเนินกำรฝึกอบรมพัฒนำผู้ใช้แรงงำนในรูปแบบต่ำงๆ 

ได้แก่ กำรเตรียมฝึกเข้ำท ำงำนจ ำแนกตำมกลุ่มอำชีพ กำรฝึกยกระดับฝีมือแรงงำน และกำรทดสอบมำตรฐำน
ฝีมือแรงงำนเพ่ือเพ่ิมศักยภำพฝีมือแรงงำนไทยให้มีมำตรฐำนฝีมือทัดเทียมประเทศต่ำงๆ ขณะเดียวกันเป็น 
กำรพัฒนำทักษะให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 

1) การเตรียมฝึกเข้าท างานจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ  ในเดือนเมษำยน –กมิถุนำยน 2563   
พบว่ำไตรมำสนี้อยู่ระหว่ำงฝึกงำนจ ำนวน 2 หลักสูตร จ ำนวน 21 คน หลักสูตรช่ำงเครื่องกล จ ำนวน 10   
(ร้อยละ 47.62) และหลักสูตรช่ำงไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์  จ ำนวน 11 คน (ร้อยละ 52.38) 
หลักสูตรช่ำงเครื่องกล มีผู้ผ่ำนกำร 7 คน (ร้อยละ 33.33) และหลักสูตรช่ำงไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 
ไม่มีผู้ผ่ำนกำรฝึก (ตำรำงท่ี 2-18)     

 

 

ผปต. ขอรับประโยชน์
ทดแทนกรณลีูกจ้ำง 
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ตารางที่ 2-18  การเตรียมฝึกเข้าท างานจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ 
ประจ าเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 ของจังหวัดพังงา 

 
กลุ่มอาชีพ จ านวน (คน) 

ผู้เข้ารับการฝึก ผู้ผ่านการฝึก 
1. ช่ำงก่อสร้ำง - - 
2. ช่ำงอุตสำหกรรม - - 
3. ช่ำงเครื่องกล 10 7 
4. ช่ำงไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 11 - 
5. ช่ำงอุตสำหกรรมศิลป์ - - 
6. เกษตรอุตสำหกรรม - - 
7. ธุรกิจและบริกำร - - 

รวม 21 7 
ที่มา: ส านักงานพัินาฝีมือแรงงานพังงา 

แผนภาพที่ 2-18  เปรียบเทียบการเตรียมฝึกเข้าท างานจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ 
ประจ าเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 ของจังหวัดพังงา 
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2) การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน 
ในเดือนเมษำยน –dมิถุนำยน 2563 พบว่ำมีผู้เข้ำรับกำรฝึกยกระดับฝีมือแรงงำนทั้งสิ้น           

187 คน โดยเมื่อพิจำรณำตำมกลุ่มอำชีพพบว่ำ ธุรกิจและบริกำร มีกำรฝึกยกระดับฝีมือแรงงำนมำกที่สุด  
187 คน (ร้อยละ 100.00) มีผู้ผ่ำนกำรฝึก 187 คน (ร้อยละ 100.00) (ตำรำงท่ี 2-19) 

ตารางท่ี 2-19  การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ  
ประจ าเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 ของจังหวัดพังงา 

หน่วย: คน 

กลุ่มอาชีพ จ านวน (คน) 
ผู้เข้ารับการฝึก ผู้ผ่านการฝึก 

1. ช่ำงก่อสร้ำง - - 
2. ช่ำงอุตสำหกรรม - - 
3. ช่ำงเครื่องกล - - 
4. ช่ำงไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ - - 
5. ช่ำงอุตสำหกรรมศิลป์ - - 
6. เกษตรอุตสำหกรรม - - 
7. ธุรกิจและบริกำร 187 187 

รวม 187 187 
ที่มา: ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา 

แผนภาพที่ 2-19 เปรียบเทียบจ านวนผู้เข้ารับการฝึกและผู้ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน 
จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ ประจ าเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 ของจังหวัดพังงา 

  

 

กลุ่มอำชีพ 
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3) การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
ในเดือนเมษำยน –กมิถุนำยน 2563 พบว่ำไม่มีผู้เข้ำรับกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 

(ตำรำงท่ี 2-20)  

ตารางท่ี 2-20 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ  
ประจ าเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 ของจังหวัดพังงา 

หน่วย: คน 

กลุ่มอาชีพ จ านวน (คน) 
ผู้เข้ารับการฝึก ผู้ผ่านการฝึก 

1. ช่ำงก่อสร้ำง - - 
2. ช่ำงอุตสำหกรรม - - 
3. ช่ำงเครื่องกล - - 
4. ช่ำงไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ - - 
5. ช่ำงอุตสำหกรรมศิลป์ - - 
6. เกษตรอุตสำหกรรม - - 
7. ธุรกิจและบริกำร - - 

รวม - - 
ที่มา: ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา 

แผนภาพที่ 2-20  เปรียบเทียบจ านวนผู้เข้ารับการฝึกและผู้ผ่านการฝึกทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ ประจ าเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 ของจังหวัดพังงา  
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2.4 การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ 
1) การตรวจแรงงาน 

1.1) การตรวจคุ้มครองแรงงาน 
กำรตรวจแรงงำน คือ กำรตรวจสถำนประกอบกำรซึ่งเป็นมำตรกำรหนึ่งในกำรคุ้มครอง

แรงงำน เพ่ือให้แน่ใจว่ำผู้ใช้แรงงำนได้รับกำรปฏิบัติและดูแลตำมกฎหมำย ขณะเดียวกันจะเป็นมำตรกำรในกำร
ก ำกับดูแลและกระตุ้นให้สถำนประกอบกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยคุ้มครองแรงงำนและเอำใจใส่ดูแลลูกจ้ำงของตน
ให้มำกขึ้นอีกด้วย อย่ำงไรก็ตำม กำรตรวจสถำนประกอบกำรมิใช่เป็นกำรจับผิดนำยจ้ำง หำกแต่เป็นกำรตรวจเพ่ือ
แนะน ำให้ควำมรู้ในกำรปฏิบัติที่ถูกต้องแก่นำยจ้ำง รวมทั้งสร้ำงควำมเข้ำใจแก่ลูกจ้ำง/ผู้ใช้แรงงำนเพ่ือให้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตำมกฎหมำยอีกด้วย 

ในเดือนเมษำยน - มิถุนำยน 2563 ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดพังงำ             
ได้ด ำเนินกำรตรวจสถำนประกอบกำรทั้งสิ้น 34 แห่ง มีลูกจ้ำงที่ผ่ำนกำรตรวจหรือได้รับกำรคุ้มครองรวม 698 คน 
จ ำแนกเป็นชำยก475 คน (ร้อยละ 68.05 ของลูกจ้ำงที่ผ่ำนกำรตรวจทั้งหมด) หญิง 223 คน (ร้อยละ 31.95) 
ซึ่งสถำนประกอบกำรที่ตรวจส่วนใหญ่เป็นสถำนประกอบกำรที่มีกำรจ้ำงงำนขนำดลูกจ้ำงก10 - 19 คน ร้อยละ 
47.06 (16 แห่ ง) รองลงมำได้แก่  สถำนประกอบกำรขนำด 5 - 9 คน ร้อยละ 23.53 (8กแห่ง)ก 
และสถำนประกอบกำรขนำด 20 - 49 ร้อยละ 14.71  (5 แห่ง) 

จำกผลกำรตรวจพบว่ำสถำนประกอบกำรส่วนใหญ่ร้อยละ 64.71 (จ ำนวน 22 แห่ง)  
ปฏิบัติถูกต้องตำมกฎหมำย และร้อยละ 35.29 (จ ำนวน 12 แห่ง) ไม่ปฏิบัติถูกต้องตำมกฎหมำย (ตำรำงท่ี 2-21) 

ส ำหรับสถำนประกอบกำรที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมกฎหมำยคุ้มครองแรงงำน ในอุตสำหกรรม    
กำรผลิต พบว่ำปฏิบัติไม่ถูกต้องในเรื่องข้อบังคับในกำรท ำงำน เนื่องจำกสถำนประกอบกำร มิได้ติดประกำศ
ข้อบังคับกำรท ำงำน ซึ่งได้แก่กำรก ำหนดวันหยุด เวลำท ำงำน เวลำพัก ฯลฯ ให้ลูกจ้ำงทรำบทั่วกัน โดยตำมระเบียบ
ปฏิบัติของพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ.2541 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ก ำหนดให้นำยจ้ำงต้องติดประกำศ
ข้อบังคับกำรท ำงำนให้ลูกจ้ำงทรำบ พร้อมส่งส ำเนำประกำศให้กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนทรำบด้วย 
แต่ในทำงปฏิบัตินำยจ้ำงบำงรำยมิได้ติดประกำศหรือติดประกำศแต่มิได้ท ำส ำเนำแจ้งส ำนักงำนสวัสดิกำร 
และคุ้มครองแรงงำนจังหวัดพังงำทรำบ จึงถือว่ำปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
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ตารางท่ี 2-21 การตรวจแรงงาน จ าแนกตามสถานประกอบการ 
ประจ าเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ของจังหวัดพังงา 

 
ขนาดสถาน 

สถานประกอบการ 
ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ (คน) ผลการตรวจ (แห่ง) 

ประกอบการ ที่ผ่านการตรวจ  
(แห่ง) 

ชาย หญิง เด็ก รวม ปฏิบัติถูกต้อง ปฏิบัติไม่
ถูกต้อง 

1 - 4 คน 2 2 3 - 5 1 1 
5 - 9 คน 8 33 23 - 56 4 4 

10 – 19 คน 16 130 81 - 211 11 5 
20 – 49 คน 5 95 52 - 147 4 1 
50 – 99 คน 2 112 39 - 151 1 1 

100 – 299 คน 1 103 25 - 128 1 - 
รวม 34 475 223 - 698 22 12 

ที่มา: ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา 
หมายเหตุ : สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ได้ปฏิบัติตามค าสั่งถูกต้องครบทุกที่แล้ว 

 
แผนภาพที่ 2-21 เปรียบเทียบสถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้อง/ไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

ประจ าเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 ของจังหวัดพังงา 
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1.2) การตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ 

กำรตรวจควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเป็นเครื่องมือในกำรคุ้มครองดูแลควำมปลอดภัย         
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนของลูกจ้ำง รวมถึงเป็นอีกมำตรกำรหนึ่งที่ด ำเนินกำรเพ่ือกระตุ้นส่งเสริม       
ให้เจ้ำของสถำนประกอบกำรเห็นควำมส ำคัญและตระหนักเรื่องควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 

ในเดือนเมษำยน - มิถุนำยน 2563 ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดพังงำ             
ได้ด ำเนินกำรตรวจควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำรทั้งสิ้น 34-แห่ง ซึ่งสถำนประกอบกำรที่ตรวจส่วนใหญ่
เป็นสถำนประกอบกำรที่มีกำรจ้ำงงำน 10 - 19 คน ร้อยละ 47.06 (จ ำนวน 16 แห่ง)  

จ ำนวนลูกจ้ำงที่ผ่ำนกำรตรวจมีทั้งสิ้น 763 คน เป็นชำย 485 คน (คิดเป็นร้อยละ 63.56         
ของลูกจ้ำงที่ผ่ำนกำรตรวจทั้งหมด) หญิง 278 คน (ร้อยละ 36.44) โดยเป็นลูกจ้ำงที่ท ำงำนกำรขำยส่ง  
กำรขำยปลีก กำรซ่อมแซม ร้อยละ 39.84 (จ ำนวน 304 คน) รองลงมำได้แก่ กำรขนส่ง สถำนที่เก็บสินค้ำ   
และกำรคมนำคม ร้อยละ 32.63 (จ ำนวน 249 คน) และก่อสร้ำง ร้อยละ 22.15 (จ ำนวน 169 คน) ตำมล ำดับ 
(ตำรำงท่ี 2-23) 

ผลกำรตรวจควำมปลอดภัย พบว่ำสถำนประกอบกำรส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.06 
ปฏิบัติถูกต้อง (จ ำนวน 16 แห่ง) และปฏิบัติไมถู่กต้อง (จ ำนวน 18 แห่ง) ร้อยละ 52.94 ตำรำงที่ 2-22) 

ตารางท่ี 2-22 การตรวจความปลอดภัยในการท างานจ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ 
ประจ าเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ของจังหวัดพังงา 

ขนาดสถาน สถานประกอบการ ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ (คน) ผลการตรวจ (แห่ง) 
ประกอบการ ที่ผ่านการตรวจ  (แห่ง) ชาย หญิง เด็ก รวม ปฏิบัติถูกต้อง ปฏิบัติไม่

ถูกต้อง 
1 - 4 คน 2 3 4 - 7 1 1 
5 - 9 คน 7 27 24 - 51 4 3 

10 - 19 คน 16 121 90 - 211 11 5 
20 - 49 คน 5 87 66 - 153 - 5 
50 - 99 คน 3 144 69 - 213 - 3 
100-299 คน 
300-499 คน 
500-999 คน 
1,000 คน 

1 
- 
- 
- 

103 
- 
- 
- 

25 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

128 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

1 
- 
- 
- 

รวม 34 485 278 - 763 16 18 
ที่มา: ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา 
หมายเหตุ : สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ได้ปฏิบัติตามค าสั่งถูกต้องครบทุกที่แล้ว 
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แผนภาพที่ 2-22 เปรียบเทียบสถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้อง/ไม่ถูกต้องตามกฎหมายของการตรวจ   
ความปลอดภัยในการท างาน ประจ าเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ของจังหวัดพังงา 

 

 
 

ตารางที่ 2-23 การตรวจความปลอดภัยในการท างานจ าแนกตามอุตสาหกรรม  
ประจ าเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ของจังหวัดพังงา 

ประเภทอตุสาหกรรม สปก. ลูกจ้าง ผลการตรวจ (แห่ง) 
  ที่ผ่านการตรวจ ที่ผ่านการตรวจ ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ
  (แห่ง) (คน)  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 

1.  เกษตรกรรม กำรล่ำสัตว์ และกำรปำ่ไม้ - - - - 
2.  กำรประมง - - - - 
3.  กำรท ำเหมอืงแร่ และเหมอืงหิน  - - - - 
4.  กำรผลิต - - - - 
5.  กำรไฟฟำ้ กำ๊ซ และกำรประปำ - - - - 
6.  กำรกอ่สร้ำง 6 169 1 5 
7.  กำรขำยส่ง กำรขำยปลีก กำรซ่อมแซม 10 304 2 8 
8.  โรงแรม และภัตตำคำร 2 11 - 2 
9.  กำรขนส่ง สถำนที่เก็บสินค้ำ  และกำรคมนำคม 15 249 13 2 
10.  กำรเป็นสื่อกลำงทำงกำรเงิน - - - - 
11.  กิจกำรด้ำนอสังหำริมทรัพย์ กำรใหเ้ช่ำ และกจิกรรมทำงธุรกจิ - - - - 
12.  กำรบริหำรรำชกำร และกำรป้องกนัประเทศ รวมทั้งกำรประกันสังคม - - - - 
13.  กำรศึกษำ - - - - 
14.  งำนด้ำนสุขภำพ และงำนสังคมสงเครำะห์ - - - - 
15.  กิจกรรมด้ำนบรกิำรชุมชน สังคม และกำรบริกำรส่วนบุคคลอื่น ๆ 1 30 - 1 
16.  ลูกจ้ำงในครัวเรือนส่วนบุคคล - - - - 
17.  องค์กำรระหวำ่งประเทศและองค์กำรต่ำงประเทศอื่นๆ และสมำชกิ - - - - 
18.  ไม่ทรำบ (บริกำรซักรีด และซักแหง้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอฯ) - - - - 

รวม 34 763 16 18 
ที่มา: ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา 
หมายเหตุ : สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ได้ปฏิบัติตามค าสั่งถูกต้องครบทุกที่แล้ว 
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แผนภาพที่ 2-23 ประเภทอุตสาหกรรมที่มีสถานประกอบการปฏิบัติถูกต้อง 
ในการตรวจความปลอดภัยในการท างาน ประจ าเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ของจังหวัดพังงา 

 

 
 

2) แรงงานสัมพันธ์ 

2.1) องค์การนายจ้างและลูกจ้าง 

ในเดือนเมษำยน - มิถุนำยน 2563 พบว่ำไตรมำสนี้จังหวัดพังงำยังไม่มีองค์กำรนำยจ้ำง            
และลูกจ้ำง (ตำรำงท่ี 2-24) 

ตารางท่ี 2-24 จ านวนองค์การนายจ้าง จ าแนกตามประเภทองค์การ  
ประจ าเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ของจังหวัดพังงา 

ประเภทองค์การ จ านวน (แห่ง) 
สมาคมนายจ้าง - 
สหพันธ์นายจ้าง - 
สภาองค์การนายจ้าง - 

รวม - 
ที่มา: ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา 
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2.2) ข้อพิพาทและความขัดแย้ง 

ไตรมำส 2 ปี 2563 ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดพังงำกรำยงำนผล
เบื้องต้นไม่มีข้อมูลแจ้งเข้ำมำ เรื่องกำรเรียกร้อง ข้อพิพำท และข้อขัดแย้ง 

2.3) การส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานจ าแนกกิจกรรมส่งเสริม 

กิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ใช้แรงงำนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นนอกเหนือจำกกำรตรวจ
สถำนประกอบกำรเพ่ือให้กำรคุ้มครองให้ผู้ใช้แรงงำนตำมที่ได้กล่ำวมำแล้ว ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครอง
แรงงำนจังหวัดพังงำ ยังมีกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำร ในสถำนประกอบกำร โดยในไตรมำส 2 ปี 2563  
(เมษำยน - มิถุนำยน 2563) ได้ด ำเนินกำรส่งเสริมให้สถำนประกอบกำรจัดสวัสดิกำรในรูปแบบต่ำงๆ ให้แก่
ลูกจ้ำงหรือผู้ใช้แรงงำน มีกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรแรงงำนยังสถำนประกอบกำร (ตำรำงท่ี 2-25) 

ตารางท่ี 2-25 การส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานจ าแนกกิจกรรมที่ส่งเสริม  
ประจ าเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ของจังหวัดพังงา   

กิจกรรมที่ส่งเสริม แห่ง คน 
1. สวัสดิกำรด้ำนกำรเงิน 
2. สวัสดิกำรด้ำนบริกำรและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
3. สวัสดิกำรด้ำนสุขภำพอนำมัย 
4. สวัสดิกำรด้ำนนันทนำกำร  
 

31 
5 
47 
- 

201 
86 

1,716 
- 

รวม 83 แห่ง 2,003 คน 
          ที่มา: ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา 

 
ภาพที่ 2-25 การส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานจ าแนกกิจกรรมที่ส่งเสริม  

ประจ าเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ของจังหวัดพังงา   
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2.5 การประกันสังคม 

1) สถานประกอบการที่อยู่ในระบบประกันสังคม 

1.1) จ านวนสถานประกอบการและผู้ประกันตน 

ในไตรมำส 2 เดือนเมษำยน – มิถุนำยน 2563 จังหวัดพังงำมีสถำนประกอบกำรที่อยู่
ในระบบกองทุนประกันสังคม จ ำนวน 1,439 แห่ง และมีผู้ประกันตนรวมทั้งสิ้น 23,709 คน เมื่อพิจำรณำ
จ ำนวนสถำนประกอบกำรจ ำแนกตำมอุตสำหกรรม พบว่ำอุตสำหกรรมกำรขำยส่ง กำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมฯ มี
จ ำนวนสถำนประกอบกำรที่ขึ้นทะเบียนมำกที่สุด 386 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 26.82 ของสถำนประกอบกำร
ทั้งหมด) รองลงมำได้แก่ โรงแรมและภัตตำคำร 196 แห่ง (ร้อยละ 13.62) และกำรผลิต 138 แห่ง (ร้อยละ 9.59) 
ตำมล ำดับ 

เมื่อพิจำรณำจ ำนวนผู้ประกันตนจ ำแนกรำยอุตสำหกรรม พบว่ำ อุตสำหกรรมโรงแรม 
และภัตตำคำร มีจ ำนวนผู้ประกันตนมำกที่สุด จ ำนวน 5,330 คน (คิดเป็นร้อยละ 22.48 ของจ ำนวน
ผู้ประกันตนทั้งหมด) รองลงมำได้แก่กำรผลิต 2,949 คน (ร้อยละ 12.44) และกำรขำยส่ง กำรขำยปลีก กำรซ่อมแซม
ยำนยนต์ฯ และของใช้ในครัวเรือน 2,190 คน (ร้อยละ 9.24) ส่วนมำกเป็นประเภทกิจกำรอ่ืนๆ ตำมล ำดับ                      
(ตำรำงท่ี 2 - 26) 

ตารางท่ี 2-26 จ านวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนจ าแนกตามอุตสาหกรรม          
ประจ าเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 ของจังหวัดพังงา   

ประเภทอตุสาหกรรม 
จ านวน 

สปก.(แห่ง) ผปต.(คน) 
1. กำรส ำรวจ กำรท ำเหมืองแร ่ 22 301 
2. กำรผลิต 138 2,949 
3. กำรไฟฟ้ำ ก๊ำซ และกำรประปำ 12 94 
4. กำรก่อสร้ำง 61 597 
5. กำรขำยส่ง กำรขำยปลกี กำรซ่อมแซมยำนยนต์ฯ และของใช้ในครัวเรือน 386 2,190 
6. โรงแรม และภัตตำคำร 196 5,330 
7. กำรขนส่ง สถำนที่เก็บสินค้ำ และกำรคมนำคม 46 202 
8. กำรเป็นสื่อกลำงทำงกำรเงิน 19 64 
9. กิจกำรด้ำนอสังหำริมทรัพย ์กำรให้เช่ำ และกิจกรรมทำงธุรกิจ 30 225 
10. กำรบริหำรรำชกำรและกำรป้องกันประเทศ รวมทั้งกำรประกันสังคมภำคบงัคับ 56 1,628 
11. กำรศึกษำ 21 186 
12. งำนด้ำนสุขภำพ และงำนสังคมสงเครำะห์ 13 34 
13. กิจกรรมด้ำนบริกำรชุมชน สังคม และกำรบริกำรส่วนบุคคลอื่นๆ - - 
14. ลูกจ้ำงในครัวเรือนส่วนบุคคล 6 25 
15. องค์กรระหว่ำงประเทศ และองค์กำรต่ำงประเทศอื่นๆ และสมำชิก - - 
16. ประเภทกิจกำรอื่นๆ 433 9,884 

รวม 1,439 23,709 
ที่มา: ส านักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา  
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แผนภาพที่ 2-26 5 อันดับประเภทอุตสาหกรรมที่มีจ านวนผู้ประกันตนมากที่สุด  
ประจ าเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 ของจังหวัดพังงา   

 

 
เมื่อพิจำรณำจ ำนวนผู้ประกันตนจ ำแนกตำมสถำนประกอบกิจกำร พบว่ำ สถำนประกอบกำรที่มี 

กำรจ้ำงงำนขนำดลูกจ้ำง 200 – 499 คน มีจ ำนวนผู้ประกันตนมำกที่สุด จ ำนวน 4,892 คน (คิดเป็นร้อยละ 
20.63 ของจ ำนวนผู้ประกันตนทั้งหมด) รองลงมำได้แก่ สถำนประกอบกำรที่มีกำรจ้ำงงำนขนำดลูกจ้ำง               
100 – 199 คน จ ำนวน 4,557 คน (ร้อยละ 19.22) และสถำนประกอบกำรที่มีกำรจ้ำงงำนขนำด 20-49 คน 
จ ำนวน 4,087 คน (ร้อยละ 17.24) ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 2-27) 

ตารางท่ี 2-27 จ านวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนจ าแนกตามขนาดสถานประกอบกิจการ  
ประจ าเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 ของจังหวัดพังงา 

ขนาดสถานประกอบการ สถานประกอบการ 
(แห่ง) 

ผู้ประกันตน 
(คน) 

ต่ ำกว่ำ 10 คน  1,037 3,326 
10 - 19 คน 170 2,492 
20 – 49 คน 129 4,087 
50 – 99 คน 53 3,636 

100 – 199 คน 23 4,557 
200 – 499 คน 17 4,892 
500 – 999 คน 1 719 
1,000 คนขึ้นไป - - 

รวม 1,439 23,709 
  ที่มา: ส านักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา  
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แผนภาพที่ 2-27 ประเภทอุตสาหกรรมที่มีจ านวนผู้ประกันตนจ าแนกตามขนาดสถานประกอบกิจการ 
ประจ าเดือนเมษายน– มิถุนายน 2563 ของจังหวัดพังงา 

 
 

1.2) จ านวนสถานพยาบาลหลักในสังกัดประกันสังคม   

จังหวัดพังงำมีจ ำนวนสถำนพยำบำลหลักในสังกัดประกันสังคมจ ำนวน 2 แห่ง ในไตรมำส 
2/2563 เดือนเมษำยน–dมิถุนำยน 2563 แบ่งเป็นสถำนพยำบำลของรัฐบำล 2 แห่ง (ร้อยละ 100 ของ
สถำนพยำบำลหลักทั้งหมด) และไม่มีสถำนพยำบำลเอกชน (ตำรำงท่ี 2-28) 

ตารางท่ี 2-28 จ านวนสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมจ าแนกตามประเภทสถานพยาบาล  
ประจ าเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 ของจังหวัดพังงา 

ประเภทสถานพยาบาล แห่ง 
รัฐบำล 2 
เอกชน 0 
รวม 2 

                  ที่มา: ส านักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา 
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แผนภาพที่ 2-28 เปรียบเทียบสัดส่วนของสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคม 
จ าแนกตามประเภทสถานพยาบาล ประจ าเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 ของจังหวัดพังงา 

 
2) การใช้บริการประกันสังคม 

2.1) การใช้บริการกองทุนประกันสังคม 

ในไตรมำส 2/2563 เดือนเมษำยน - มิถุนำยน 2563 จ ำนวนผู้ประกันตนของจังหวัดพังงำ
ที่มำใช้บริกำรกองทุนประกันสังคมมีจ ำนวน 33,428 คน (ร้อยละ 62.29 ของจ ำนวนผู้ประกันตนทั้งหมด)  
โดยประเภทประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนมำใช้บริกำรสูงสุด ได้แก่ กรณีว่ำงงำน จ ำนวน 27,786 คน (ร้อยละ 
83.12 ของผู้ใช้บริกำรทั้งหมด) รองลงมำคือกรณีสงเครำะห์บุตร 4,174 คน (ร้อยละ 12.49) และชรำภำพ  
608 คน (ร้อยละ 1.82) ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 2-29) 

เมื่อพิจำรณำปริมำณกำรจ่ำยเงินประโยชน์ทดแทน พบว่ำกรณี ว่ำงงำนมีกำรจ่ำย 
เงินสูงสุด 133,361,528.95 บำท ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 2-29) 

ส่วนของผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่ำงงำนจังหวัดพังงำไตรมำส 2             
เดือนเมษำยน - มิถุนำยน 2563 มีจ ำนวน 15,613 คน 

ตารางท่ี 2-29 การใช้บริการของกองทุนประกันสังคมจ าแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน 
(อันมิใช้เนื่องจากการท างาน) ประจ าเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ของจังหวัดพังงา 

ประเภทประโยชน์ทดแทน ราย บาท 
1.  เจ็บป่วย 484 1,230,464.59 
2.  คลอดบตุร 280 6,063,203.00 
3.  ทุพพลภำพ 44 432,416.50 
4.  ตำย 52 1,362,219.12 
5.  สงเครำะห์บตุร 4,174 7,902,000.00 
6.  ชรำภำพ 608 9,663,727.73 
7.  ว่ำงงำน 27,786 133,361,528.95 

รวม 33,428 160,015,559.89 
ที่มา: ส านักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา 
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แผนภาพที่ 2-29 จ านวนผู้ใช้บริการของกองทุนประกันสังคมจ าแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน 
ประจ าเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ของจังหวัดพังงา 

 

2.2) การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 
ผู้ประกันตนจังหวัดพังงำประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน ไตรมำส 2 เดือน

เมษำยน – มิถุนำยน 2563  มีจ ำนวน 26 คน เมื่อพิจำรณำกำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยตำมขนำดของสถำน
ประกอบกำร พบว่ำสถำนประกอบกำรขนำด 201-500 คน มีกำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน
มำกที่สุด (ร้อยละ 38.46) ของผู้ประกันตนที่ประสบอันตรำยทั้งหมด (จ ำนวน 10 คน)  

จำกกำรพิจำรณำกำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยตำมควำมร้ำยแรง พบว่ำส่วนใหญ่  
เป็นกำรประสบอันตรำยที่ต้องหยุดงำนเกิน 3 วัน จ ำนวน 13 คน (คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของผู้ประกันตน  
ที่ประสบอันตรำยทั้งหมด) ประสบอันตรำยที่ต้องหยุดงำนไม่เกิน 3 วันจ ำนวน 12 คน (ร้อยละ 46.15)                     
(ตำรำงที่ 2-30) 
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ตารางท่ี 2-30 การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน จ าแนกตามความร้ายแรง          
และขนาดสถานประกอบกิจการ (ในกองทุน) ประจ าเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ของจังหวัดพังงา 

 

ขนาดสถานประกอบ
กิจการ 

ความร้ายแรง 

ตาย ทุพพลภาพ 
สูญเสียอวัยวะ 

บางส่วน 
หยุดงาน 
เกิน 3 วัน 

หยุดงาน 
ไม่เกิน  3  

วัน 
รวม 

1 - 10  คน - - - 2 1 3 
11 - 20  คน - - - 2 - 2 
21 - 50  คน - - - 1 - 1 
51 - 100  คน 1 - - 3 - 3 
101 - 200  คน - - - 1 1 2 
201 - 500  คน - - - 4 6 10 
501 - 1000  คน - - - - 1 1 
1,000  คนขึ้นไป - - - - 3 3 

รวม 1 - - 13 12 26 
ที่มา: ส านักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา 

แผนภาพที่ 2-30 เปรียบเทียบจ านวนผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน                        
จ าแนกตามขนาดสถานประกอบกิจการ ประจ าเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ของจังหวัดพังงา 

 

 
 
 
 
 

 
 

 



 2-43 

โดยกำรประสบอันตรำยส่วนใหญ่มีสำเหตุมำจำกวัตถุหรือสิ่งของตัด/บำด/ทิ่มแทง  
ร้อยละ 30.77 (จ ำนวน 8 คน) (ตำรำงท่ี 2-31) 

ตารางท่ี 2-31  การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานจ าแนกตามความร้ายแรง 
และสาเหตุการประสบอันตราย (ในกองทุน) ประจ าเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ของจังหวัดพังงา 

สาเหตุการประสบอันตราย 
  
  

ความร้ายแรง 
ตาย 
  

ทุพพลภาพ 
  

สูญเสีย
อวัยวะ
บางส่วน 

หยุดงานเกิน 
3 วัน 

หยุดงานไม่
เกิน 3 วัน 

รวม 
  

1.  ตกจำกที่สูง - - - 1 2 3 
2.  หกล้ม  ลื่นล้ม - - - 3 3 6 
3.  อำคำรหรือสิ่งกอ่สร้ำงพังทับ - - - - - - 
4.  วัตถุหรือสิ่งของพังทลำยหล่นทับ - - - 1 2 3 
5.  วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน - - - - - - 
6.  วัตถุหรือสิ่งของหนีบ/ดึง - - - 2 - 2 
7.  วัตถุหรือสิ่งของตัด/บำด/ทิ่มแทง - - - 4 4 8 
8.  วัตถุหรือสิ่งของหรือสำรเคมีกระเด็นเข้ำตำ - - - 1 - 1 
9.  ยกหรือเคลื่อนย้ำยของหนัก - - - - 1 1 
10.  ประสบอันตรำยจำกท่ำทำงกำรท ำงำน - - - 1 - 1 
11.  อุบัติเหตุจำกยำนพำหนะ - - - - - - 
12.  วัตถุหรือสิ่งของระเบิด - - - - - - 
13.  ไฟฟ้ำช็อต - - - - - - 
14.  ผลจำกควำมร้อนสูง/สัมผัสของร้อน - - - - - - 
15.  ผลจำกควำมเย็นจัด/สัมผัสของเย็น - - - - - - 
16.  สัมผัสสิ่งมีพิษ-สำรเคม ี - - - - - - 
17.  อันตรำยจำกรังสี - - - - - - 
18.  อันตรำยจำกแสง - - - - - - 
19.  ถูกท ำร้ำยร่ำงกำย - - - - - - 
20.  ถูกสัตว์ท ำรำ้ย - - - - - - 
21.  โรคเนื่องจำกกำรท ำงำน - - - - - - 
22.  อื่น ๆ (ภัยพิบัติ) 1 - - - - 1 

รวม 1 - - 13 12 26 
ที่มา: ส านักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา 

แผนภาพที่ 2-31  สัดส่วนของผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน 
จ าแนกตามความร้ายแรง ประจ าเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ของจังหวัดพังงา 
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2.3) ประเภทมาตรผู้ประกันตน 

ผู้ประกันตนแยกตำมประเภทมำตรำ 3 มำตรำ จังหวัดพังงำไตรมำส 2 เดือนเมษำยน - 
มิถุนำยน 2563  มีจ ำนวนก53,668กคน  โดยแบ่งประเภทตำมมำตรำดังนี้ ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 33 จ ำนวน 
23,709 คน (ร้อยละ 44.18)dผู้ประกันตนตำมมำตร 39 จ ำนวน 4,475 คนd(ร้อยละ 8.34) และผู้ประกันตน 
ตำมมำตรำ 40 จ ำนวน 25,484 คน (ร้อยละ 47.48) (ตำรำงท่ี 2-32) 

ตารางท่ี 2-32  จ านวนผู้ประกันตนจ าแนกตามประเภทมาตรา ประจ าเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 

ผู้ประกันตน จ านวน (คน) 
มำตรำ 33 23,709 
มำตรำ 39 4,475 
มำตรำ 40 25,484 

รวม 53,668 
 

แผนภาพที่ 2-32  จ านวนผู้ประกันกันตนจ าแนกตามประเภทมาตรา 
ประจ าเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 
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3) การเลิกกิจการและเลิกจ้างงาน 
ในไตรมำส 2 เดือนเมษำยน - มิถุนำยน 2563 มีสถำนประกอบกำรเลิกกิจกำรจ ำนวน  

113 แห่ง และลูกจ้ำงถูกเลิกจ้ำง 587 คน เป็นสถำนประกอบกำรที่มีกำรจ้ำงงำน 1-9 คน จ ำนวน 305 แห่ง             
(ร้อยละ 51.96) ลูกจ้ำงถูกเลิกจ้ำงเป็นสถำนประกอบกำรที่มีกำรจ้ำงงำน 10 คนขึ้นไป 282 คน (ร้อยละ 48.04) 
(ตำรำงที ่2-33) 

ตารางท่ี 2-33 จ านวนสถานประกอบการที่เลิกกิจการและลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างจ าแนกตามขนาด 
สถานประกอบการ ประจ าเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ของจังหวัดพังงา 

ขนาดสถานประกอบการ จ านวน 
สถานประกอบการที่เลิก

กิจการ (แห่ง) 
ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง  (คน) 

1 - 9  คน 100 305 
10 คนข้ึนไป 13 282 

รวม 113 587 
ที่มา : ส านักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา 

แผนภาพที่ 2-33  จ านวนสถานประกอบการที่เลิกกิจการและลูกจ้างท่ีถูกเลิกจ้าง 
จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการ ประจ าเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ของจังหวัดพังงา 
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เมื่อพิจำรณำจ ำนวนลูกจ้ำงที่ถูกเลิกจ้ำงตำมประเภทกิจกำร พบว่ำร้ำนขำยอำหำร โรงแรม  
ห้องเช่ำ มีจ ำนวนผู้ถูกเลิกจ้ำงมำกที่สุด จ ำนวน 299 คน (ร้อยละ 50.94 ของลูกจ้ำงที่ถูกเลิกจ้ำงทั้งหมด)  
รองมำได้แก่ อ่ืน  ๆจ ำนวน 212 คน (ร้อยละ 36.12 ของลูกจ้ำงที่ถูกเลิกจ้ำงทั้งหมด) ตำมล ำดับ (ตำรำงที่ 2-34) 

ตารางท่ี 2-34 ประเภทกิจการที่เลิกจ้างและจ านวนลูกจ้างถูกเลิกจ้างจ าแนกตามประเภทกิจการ 
ประจ าเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ของจังหวัดพังงา           

ประเภทกิจการ จ านวนสถานประกอบการ จ านวนผู้ถูกเลิกจ้าง 
1. กำรค้ำเครื่องไฟฟ้ำ ยำนพำหนะ 2 2 
2. ร้ำนสินค้ำเบ็ดเตล็ด กำรค้ำอ่ืนๆ 8 25 
3. ร้ำนขำยอำหำร โรงแรม ห้องเช่ำ 51 299 
4. กำรก่อสร้ำง 4 49 
5. สถำบันกำรเงิน  บริกำรด้ำนธุรกิจ - - 
6. อ่ืน ๆ 48 212 

รวม 113 587 
ที่มา : ส านักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา 
 

แผนภาพที่ 2-34 ประเภทกิจการที่เลิกจ้างและจ านวนลูกจ้างถูกเลิกจ้างจ าแนกตาม 
ประจ าเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ของจังหวัดพังงา 

 

ประเภทกิจการ 
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บทท่ี 3 
ตัวชี้วัดภาวะแรงงาน 

ภาวะด้านแรงงานมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สืบเนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง เช่น สถานการณ์ทางการเมือง ภาวะค่าเงินบาทแข็งตัว จะส่งผลถึงความเชื่อมั่นของ 
นักธุรกิจนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เกิดการชะลอการลงทุน ชะลอการขยายกิจการ รวมถึงชะลอการ  
จ้างงาน  ในขณะที่การผลิตคนเข้าสู่ตลาดแรงงานของภาคการศึกษายังคงมีอย่างต่อเนื่องมิอาจชะลอตัวตาม
ภาวะการด้านเศรษฐกิจ จึงส่งผลต่อการว่างงาน การท างานต่ าระดับ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการ
ผลิต ต้นทุนการผลิตฤดูกาล ทัศนคติทั้งของฝ่ายนายจ้างและผู้ใช้แรงงานเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่น าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลง   ของภาวะด้านแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการจ้างงาน การเคลื่อนย้ายแรงงาน  ฝีมือแรงงาน 
มาตรฐานแรงงาน ฯลฯ ดังนั้นการจะทราบความเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงของภาวะแรงงาน จึงต้องมีการ
พิจารณาศึกษาเพ่ือก าหนดตัวชี้วัด พร้อมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา 
รวมถึงท านายหรือคาดการณ์อนาคตอันจะเอ้ือประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการก าหนดแผนงานที่จะต้องท าให้
สนองตอบต่อความต้องการของทุกกลุ่ม ทั้งนายจ้าง ผู้ใช้แรงงานรวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
สถานการณ์แรงงานจังหวัดพังงา ไตรมาส 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 ฉบับนี้ จะขอเสนอตัวชี้วัดภาวะ
แรงงานดังนี ้

3.1) อัตราการมีส่วนร่วมก าลังแรงงาน 
ตารางท่ี 3-1 อัตราการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานของจังหวัดพังงา 

ไตรมาส 2/2562 3/2562 4/2562 1/2563 2/2563 
ก าลังแรงงานในจังหวัด 152,187 142,324 145,776 151,207 149,971 
ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปในจังหวัด 217,351 217,738 218,103 218,475 218,847 
อัตราการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงาน
ของจังหวัด 

70.02 65.36 66.84 69.21 68.53 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวดัพังงา  
* อัตราการมสี่วนร่วมในก าลังแรงงานของจังหวัด = ก าลังแรงงานในจังหวัดเป็นกี่เปอรเ์ซ็นต์ของประชากร 
                                                              ที่มีอายุ 15 ปีข้ึนไปในจังหวัด  
หมายเหตุ : อัตราการมสี่วนร่วมในก าลังแรงงานของจังหวัด =           ก าลังแรงงานในจังหวัด x 100 
                                                                               ประชากรที่มีอายุ 15 ปีข้ึนไปในจงัหวัด 

แผนภาพ 3-1 อัตราการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานของจังหวัดพังงา  
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            ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา 
3.2) อัตราการจ้างงานจังหวัด 

ตารางท่ี 3-2 อัตราการจ้างงานจังหวัดใน/นอกภาคเกษตรจังหวัดพังงา 

ไตรมาส 2/2562 3/2562 4/2562 1/2563 2/2563 
จ านวนผู้ท างานในภาคเกษตร      
ของจังหวัด 

58,063 58,803 51,049 60,576 58,444 

จ านวนผู้ท างานนอกภาคเกษตร     
ของจังหวัด 

92,951 81,810 92,432 88,415 88,945 

จ านวนผู้มีงานท าในจังหวัด 151,014 140,613 143,481 148,991 147,390 
อัตราการมีงานท าในภาคเกษตร    
ของจังหวัด 

38.45 41.82 35.58 40.66 39.65 

อัตราการมีงานท านอกภาคเกษตร
ของจังหวัด 

61.55 58.18 64.42 59.34 60.35 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวดัพังงา  
หมายเหตุ : 1) อัตราการมีงานท าในภาคเกษตรกรของจังหวัด     =     ผู้ท างานในภาคเกษตรของจังหวัด x100 
                                                                                                   ผู้มีงานท าในจังหวัด 
               2) อัตราการมีงานท านอกภาคเกษตรกรของจังหวัด  =     ผู้ท างานนอกภาคเกษตรของจงัหวัด x100 
                                                                                                   ผู้มีงานท าในจังหวัด 

แผนภาพ 3-2 อัตราการจ้างงานจังหวัดใน/นอกภาคเกษตรจังหวัดพังงา  

 

 
    ที่มา : ส านักงานสถิตจิังหวัดพงังา 
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3.3) อัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรม 

ตารางท่ี 3-3 อัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัดพังงา 

ไตรมาส 2/2562 3/2562 4/2562 1/2563 2/2563 
ผู้มีงานท าในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัด 9,672 5,971 6,098 7,353 7,219 
จ านวนผู้มีงานท าในจังหวัด 151,014 140,613 143,481 148,991 147,390 
อัตราการมีงานท าในอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัด 6.40 4.25 4.25 4.94 4.90 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวดัพังงา  
หมายเหตุ : อัตราการมีงานท าในอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัด  =  ผู้ท างานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัด x100 
                                                                                                       ผู้มีงานท าในจงัหวัด 

แผนภาพ 3-3 อัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัดพังงา 

 
       ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวดัพังงา  
     

3.4) อัตราการการว่างงาน 

อัตราการว่างงานของจังหวัดพังงา ไตรมาส 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 มีอัตรา               
ร้อยละ 1.72 เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสที่ 1/2563 ที่มีร้อยละ 1.47 

ตารางท่ี 3-4 อัตราการว่างงานในจังหวัดพังงา 

ไตรมาส 2/2562 3/2562 4/2562 1/2563 2/2563 
ผู้ว่างงานจังหวัด 1,173 1,710 2,295 2,216 2,581 
ก าลังแรงงานในจังหวัด 152,187 142,324 145,776 151,207 149,971 
อัตราการวา่งงานในจังหวัด 0.77 1.20 1.57 1.47 1.72 

 
ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวดัพังงา  
หมายเหตุ : อัตราการว่างงานจังหวัด   =   ผู้ว่างงานในจังหวัด x100 
                                                    ก าลังแรงงานของจังหวัด   
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แผนภาพ 3-4 อัตราการว่างงานในจังหวัดพังงา 

 

 
               
                   ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา   
 

3.5) อัตราการบรรจุงาน 

อัตราการบรรจุงานในแต่ละไตรมาสเป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของภาวการณ์   
ด้านแรงงาน ซึ่งสามารถศึกษาวิเคราะห์กับจ านวนต าแหน่งงานว่าง และจ านวนผู้สมัครงาน โดยเมื่อวิเคราะห์
จ านวนการบรรจุงานที่ส านักงานจัดหางานจังหวัดด าเนินการ เทียบกับจ านวนต าแหน่งงานว่างที่แจ้งผ่าน
ส านักงานจัดหางานจังหวัดพังงา พบว่า อัตราการบรรจุงานต่อต าแหน่งงานว่าง ไตรมาส 2 เดือนเมษายน – 
มิถุนายน 2563 อยู่ที่ร้อยละ 84.81 โดยมีอัตราลดลงจากไตรมาสที่แล้วที่มีร้อยละ 86.99 ส่วนอัตราการบรรจุ
งานต่อผู้สมัครงานจังหวัดยู่ที่ร้อยละ 76.79 โดยมีอัตราลดลงจากไตรมาสที่แล้ว  

ตารางที่  3-5  อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน/ต าแหนง่งานว่างในจังหวัดพังงา 

ไตรมาส 1/2562 2/2562 3/2562 4/2562 1/2563 2/2563 
จ านวนผู้ได้รับการบรรจุงาน 389 393 125 209 428 268 
ผู้สมคัรงานในจังหวัด 127 444 78 237 442 349 
จ านวนต าแหน่งงานว่าง 510 550 146 304 492 316 
อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงานจังหวดั 306.30 88.51 160.26 88.15 96.83 76.79 
อัตราการบรรจุงานตอ่ต าแหน่งงานว่างจังหวัด 76.27 71.45 85.62 68.75 86.99 84.81 

 
ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวดัพังงา  
หมายเหตุ : 1) อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงานจังหวัด         =  ผู้ไดร้ับการบรรจุงานในจังหวัด x100 
                                                                                          ผู้สมคัรงานในจังหวัด 
               2) อัตราการบรรจุงานต่อต าแหน่งงานว่างจังหวัด  =  ผู้ไดร้ับการบรรจุในงานจังหวัด x100 
                                                                                       ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด 
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แผนภาพ 3-5 อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน/ต าแหนง่งานว่างในจังหวัดพังงา  

 
       
             ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดพังงา   

 
3.6) อัตราการไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายของสถานประกอบการ 

อัตราการไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายของสถานประกอบการ เป็นตัวบ่งบอกตัวหนึ่งที่แสดงให้เห็น
ถึงสถานการณ์ด้านแรงงานหากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสูง  ย่อมส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของ
ลูกจ้างผู้ใช้แรงงาน และส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานตามมา ส าหรับอัตราการไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย     
ของสถานประกอบการในการน าเสนอครั้งนี้ สามารถจ าแนกได้เป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
และกฎหมายความปลอดภัยในการท างาน ซึ่งพบว่าอัตราการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน         
ของสถานประกอบการในจังหวัดต่อจ านวนสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจทั้งหมดของจังหวัด ในไตรมาส 2
เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 มีจ านวนสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
จ านวน 12 แห่ง มีอัตราร้อยละ 35.29 เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสที่แล้ว 

 ส่วนสถานประกอบกิจการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการท างาน ในไตรมาส 
2/2563 จ านวน 18 แห่ง มีอัตราร้อยละ 52.94 ลดลงจากไตรมาสที่แล้ว 
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ตารางท่ี  3-6  อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน/กฎหมายความปลอดภัยในการ
ท างานของสถานประกอบกิจการในการจังหวัด 

ไตรมาส 2/2562 3/2562 4/2562 1/2563 2/2563 
จ านวนสถานประกอบกิจการที่ปฏบิัติ
ไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน 

15 1 14 0 12 

จ านวนสถานประกอบการที่ผา่นการ
ตรวจคุ้มครองแรงงาน 

32 12 29 8 34 

จ านวนสถานประกอบกิจการที่ปฏบิัติ
ไม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัย
ในการท างาน 

8 - 8 14 18 

จ านวนสถานประกอบการที่ผา่นการ
ตรวจความปลอดภัยในการท างาน 

12 6 11 17 34 

 อัตราการปฏิบัตไิม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย คุม้ครองแรงงานของสถาน
ประกอบกิจการ 

46.88 8.33 48.26 - 35.29 

อัตราการปฏิบัตไิม่ถูกต้องตาม
กฎหมายความปลอดภัยในการท างาน
ของสถานประกอบกิจการ 

66.67 - 72.72 82.36 52.94 

    
ที่มา : ส านักงานสวัสดิการและคุม้ครองแรงงานจังหวัดพังงา   
หมายเหตุ :   1) อัตราการปฏิบตัิไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานของสถานประกอบกิจการในจังหวัด  =           
                                        จ านวนสถานประกอบการที่ปฏิบตัิไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานในจังหวัด x 100 
                                                     จ านวนสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจคุ้มครองแรงงานในจังหวัด 
 
                 2) อัตราการปฏิบัตไิม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการท างานของสถานประกอบกิจการในจังหวัด =                                                          

                           จ านวนสถานประกอบการที่ท าผดิกฎหมายความปลอดภัยในจังหวัด x 100 
                                               จ านวนสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจกฎหมายความปลอดภัยในจังหวัด 
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แผนภาพ  3-6  อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน/กฎหมายความปลอดภัย
ในการท างานของสถานประกอบกิจการในการจังหวัดพังงา 

 
               ที่มา : ส านักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา   
 

3.7) อัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้งในสถานประกอบการ 

อัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้ง ในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ในสถานประกอบการนั้นๆ การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเกิด     
ข้อพิพาทและข้อขัดแย้งจะแสดงให้เห็นถึงทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ว่ามีทิศทางหรือ
แนวโน้มเป็นไปในทิศทางใด การเกิดข้อพิพาทแรงงานนั้น มีผลมาจากการขัดแย้งที่นายจ้างมีต่อลูกจ้างหรือ
ลูกจ้างมีต่อนายจ้าง จนไม่สามารถหาข้อยุติหรือตกลงกันได้ ส าหรับอัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงาน           
และข้อขัดแย้งในสถานประกอบการต่อสถานประกอบการ 100,000 แห่ง เทียบกับสถานประกอบการทั้งหมด 
ในจังหวัด พบว่า ในรอบไตรมาสที่ 2 ปี 2563d(เมษายน – มิถุนายน 2563)dยังไม่มีข้อพิพาทแรงงาน/ข้อ
ขัดแย้งเกิดขึ้นในสถานประกอบการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการในจังหวัดพังงา ในแต่ละแห่งมีการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 
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3.8) สถานประกอบการที่อยู่ในระบบประกันสังคม 
ในส่วนจ านวนสถานประกอบการที่อยู่ในระบบประกันสังคม โดยการศึกษาจ านวนสถานประกอบการ       

ที่อยู่ในระบบประกันสังคมของจังหวัดพังงาจะพบว่าจ านวนสถานประกอบการที่เข้าสู่ระบบประกันสังคม      
จะมีจ านวนมากขึ้นหรือลดลงนั้น แปรผันตามสภาพเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในขณะนั้น 

จากการส ารวจของส านักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา พบว่าจ านวนสถานประกอบกิจการที่อยู่
ในระบบประกันสังคมจังหวัดพังงา ในไตรมาส 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 มีจ านวน 1,439 แห่ง  

ตารางท่ี  3-7  จ านวนสถานประกอบกิจการที่อยู่ในระบบประกันสังคมจังหวัดพังงา ณ ไตรมาส 2/2563 

 4/2561 1/2562 2/2562 3/2562 4/2562 1/2563 2/2563 
สถานประกอบการที่
อยู่ในระบบ
ประกันสังคม 

1,495 1,495 1,499 1,489 1,509 1,510 1,439 

      
แผนภาพ  3-7  อัตราการสถานประกอบกิจการที่อยู่ในระบบประกันสังคมจังหวัดพังงา 

 
           ที่มา : ส านักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา   

 

 
 

 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

ข้อมูลสถติิที่น่าสนใจ 



อัตราค่าจ้างขั้นต ่า ภาคใต้ 14 จังหวัด ปี 2563 

ล่าดับ จังหวัด อัตราค่าจ้างขั้นต ่า (บาท/วัน) 

1 ภูเก็ต 336 
2 สุราษฎร์ธานี 325 
3 กระบี่ 325 
4 พังงา 325 
5 สงขลา 325 
6 พัทลุง 320 
7 ระนอง 315 
8 ชุมพร 315 
9 นครศรีธรรมราช 315 
10 สตูล 315 
11 ตรัง 315 
12 นราธิวาส 313 
13 ยะลา 313 
14 ปัตตานี 313 

 
แหล่งข้อมูล : ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดพังงำ 
จัดท ำโดย : ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดพังงำ 
  

 



 

อัตราค่าจ้างขั้นต ่า พื้นที กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 6 จังหวัด ปี 2563 

ล่าดับ จังหวัด อัตราค่าจ้างขั้นต ่า (บาท/วัน) 

1 ภูเก็ต 336 
2 พังงา 325 
3 กระบี่ 325 
4 ระนอง 315 
5 ตรัง 315 
6 สตูล 315 

 
แหล่งข้อมูล : ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดพังงำ 
จัดท ำโดย : ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดพังงำ 

 



 

การมีงานท่า ผู้ว่างงาน และอัตราการว่างงาน ในไตรมาส 2/2563  
ของประเทศ และ 14 จังหวัดภาคใต้ 

ประเภท ผู้มีงานท่า(คน) ผู้ว่างงาน(คน) 
อัตราการว่างงาน 

ร้อยละ 

ประเทศ 37,080,764 745,177 2.01 
ภาคใต้ 5,129,962 113,489 2.21 
ภูเก็ต 309,301 8,146 2.63 
สุราษฎร์ธานี 627,021 5,543 0.88 
กระบี่ 214,012 3,297 1.54 
พังงา 147,389 2,581 1.75 
สงขลา 870,740 25,746 2.96 
พัทลุง 308,789 3,590 1.16 
ระนอง 133,024 1,655 1.24 
ชุมพร 290,330 1,111 0.38 
นครศรีธรรมราช 876,697 13,706 1.56 
สตูล 144,448 3,563 2.47 
ตรัง 373,032 2,886 0.77 
นราธิวาส 320,652 23,455 7.31 
ยะลา 220,413 1,470 0.67 
ปัตตานี 294,112 16,739 5.69 

 
แหล่งข้อมูล : ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
จัดท ำโดย : ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดพังงำ 

 







 
 

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง 
เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่่า (ฉบับที ่10) 

 
 

 ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง
ที่ลูกจ้างได้รับอยู่ ประกอบกับข้อเท็จจริงอ่ืนตามที่กฎหมายก่าหนด เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ
มีมติเห็นชอบให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเพ่ือใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคน 

 อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา ๗๙ (๓) และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการค่าจ้าง
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง  เรื่อง  อัตราค่าจ้างขั้นต่่า  (ฉบับที่ 9)  ลงวันที่ 
19 มกราคม พ.ศ. 2561 
 ข้อ 2 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละสามร้อยสามสิบหกบาท ในท้องที่จังหวัดชลบุรี
และภูเก็ต 
 ข้อ 3 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละสามร้อยสามสิบห้าบาท ในท้องที่จังหวัดระยอง 
 ข้อ 4 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละสามร้อยสามสิบเอ็ดบาท ในท้องทีก่รุงเทพมหานคร 
จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 
 ข้อ 5 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละสามร้อยสามสิบบาท ในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ข้อ 6 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละสามร้อยยี่สิบห้าบาท ในท้องที่จังหวัดกระบี่ 
ขอนแก่น เชียงใหม่ ตราด นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา พังงา ลพบุรี สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี 
หนองคาย และอุบลราชธานี 
 ข้อ 7 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละสามร้อยยี่สิบสี่บาท ในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี 
 ข้อ 8 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละสามร้อยยี่สิบสามบาท ในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
จันทบุรี นครนายก มุกดาหาร สกลนคร และสมุทรสงคราม  
 ข้อ 9 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละสามร้อยยี่สิบบาท ในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี
ชัยนาท นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์
พะเยา ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สระแก้ว สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี และอุตรดิตถ์ 
 ข้อ 10 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละสามร้อยสิบห้าบาท ในท้องที่จังหวัดก่าแพงเพชร 
ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก นครศรีธรรมราช พิจิตร แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง ราชบุรี
ล่าปาง ล่าพูน ศรีสะเกษ สตูล สิงห์บุรี สุโขทัย หนองบัวล่าภู อุทัยธานี และอ่านาจเจริญ 
 ข้อ 11 ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเป็นเงินวันละสามร้อยสิบสามบาท ในท้องที่จังหวัดนราธิวาส
ปัตตานี และยะลา 
 
 
 



 -  ๒  - 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   ฉบับประกาศและงานทั่วไป  เล่ม  136   ตอนพิเศษ  316 ง   ลงวันที่  27  ธันวาคม 2562 

 
 ข้อ 12 เพ่ือประโยชน์ตามข้อ  2  ถึงข้อ  11  ค่าว่า “วัน” หมายถึง เวลาท่างานปกติของลูกจ้าง
ซึ่งไม่เกินชั่วโมงท่างานดังต่อไปนี้  แม้นายจ้างจะให้ลูกจ้างท่างานน้อยกว่าเวลาท่างานปกติเพียงใดก็ตาม 
 (๑) เจ็ดชั่วโมง  ส่าหรับงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง   
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541)  ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
 (2) แปดชั่วโมง  ส่าหรับงานอ่ืนซึ่งไม่ใช่งานตาม (1)   
 ข้อ 13 ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเป็นเงินแก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่่า 
 ข้อ 14 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
เป็นต้นไป 

  ประกาศ  ณ  วันที่ ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕62 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายสุทธิ  สุโกศล) 
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการค่าจ้าง 



คำชี้แจง 
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง 

เรื่อง  อัตราค่าจ้างข้ันต่ำ  (ฉบับที่ 10) 
 

 

 ตามท่ีคณะกรรมการค่าจ้างได้ออกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10)   
ลงวันที่  6  ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพื่อกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. 2563 
เป็นต้นไปนั้น เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำครั้งนี้ คณะกรรมการค่าจ้าง
จึงขอชี้แจงให้ทราบทั่วกัน ดังนี้ 
 ๑. อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ หมายถึง อัตราค่าจ้างที่คณะกรรมการค่าจ้างกำหนดตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยคณะกรรมการ
ค่าจ้างมีแนวคิดเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำว่า “เป็นอัตราค่าจ้างที่เพียงพอสำหรับแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงาน ๑ คน 
ให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามสมควรแก่มาตรฐานการครองชีพ สภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเหมาะสมตาม
ความสามารถของธุรกิจในท้องถิ่นนั้น” 
 ๒. การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการค่าจ้าง ซึ่งเป็นองค์กรไตรภาคี
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบด้วย  ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง  ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง  และผู้แทนฝ่ายรัฐบาล  ฝ่ายละ ๕ คนเท่ากัน 
 ๓. ในการพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ คณะกรรมการค่าจ้างได้ศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริง
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา ๘๗  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ. ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕60 คือ อัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ประกอบกับข้อเท็จจรงิอ่ืน 
โดยคำนึงถึงดัชนีค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อ มาตรฐานการครองชีพ ต้นทุนการผลิต ราคาของสินค้าและบริการ 
ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน  ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  
โดยได้เทียบเคียงหรือใกล้เคียงกับสูตรในการคาดประมาณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของหลายประเทศ เช่น ฝรั่งเศส 
มาเลเซีย บราซิล และคอสตาริกา ซึ่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) 
นำมาแสดงเป็นกรณีตัวอย่างของสูตรที่ต่างประเทศยอมรับว่าสามารถดูแลคุณภาพชีวิตของลูกจ้างได้ ซึ่งการกำหนด
อัตราค่าจ้างข้ันต่ำในครั้งนี้จะทำให้แรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานที่เข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ในปี 2563 รวมทั้งแรงงาน
ที่ทำงานในสถานประกอบกิจการอยู่แล้วใน 77 จังหวัดได้รับการปรับอัตราค่าจ้างข้ันต่ำตามประกาศดังกล่าว 
 ๔. คณะกรรมการค่าจ้างได้กระจายอำนาจการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำไปยังภูมิภาค  โดยได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำกรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด 
รวม 77 คณะ เป็นองค์กรไตรภาคีเช่นเดียวกับคณะกรรมการค่าจ้าง เพื่อให้ทำหน้าที่เสนออัตราค่าจ้างขั้นต่ำของ
จังหวัดให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละพื้นที่มากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
วิชาการและกลั่นกรอง เพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของจังหวัด และคณะทำงานวิเคราะห์และปรับปรุงสูตร
การกำหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ำ เพ่ือศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน เพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงสูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  วิเคราะห์และทบทวนตัวแปรเชิงคุณภาพ
ที่เหมาะสมจะนำมาใช้ในการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณา
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และจัดทำสูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเสนอต่อคณะกรรมการค่าจ้าง  
 5. การพิจารณาในครั้งนี้ได้ใช้สูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งข้อมูลที่นำมาใช้ประกอบการคำนวณ 
คือ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9) อัตราการสมทบของ
แรงงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อัตราการเติบโตของผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง อัตราเงินเฟ้อ 
และตัวแปรเชิงคุณภาพตามมาตรา 87 โดยจากภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2562 พบว่า ภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3 
ของปี 2562๑ ขยายตัวร้อยละ 2.4 เทียบกับร้อยละ 2.3 ในไตรมาสก่อนหน้า และเศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม - 
กันยายน 2562 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าขยายตัวร้อยละ 2.5 สำหรับเศรษฐกิจไทย ปี 2562 
คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.6 โดยเงินเฟ้อทั่วไป ณ เดือนตุลาคม 2562๒ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนสูงขึ้น 

 
๑ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 ปี 2562 
๒

 กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์  ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนตุลาคม 2562 



 -  ๒  - 
 

ร้อยละ 0.11 และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 10 เดือน (มกราคม - ตุลาคม) ปี 2562 เทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ของปีก่อนหน้าขยายตัวร้อยละ 0.74  โดยสินค้ากลุ่มอาหารสดยังคงเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้น รวมทั้ง
ผลจากการปรับภาษีในกลุ่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล ถึงแม้รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชน และ
การดูแลราคาสินค้าของกระทรวงพาณิชย์อย่างใกล้ชิด ทำให้ภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในส่วนนี้ลดลงในระดับหนึ่ง 
แต่เพื่อรักษาอำนาจซื้อของแรงงานทั่วไปที่เริ่มเข้าทำงานใหม่ให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ในแต่ละวันอย่างมีคุณภา พ 
คณะกรรมการค่าจ้างจึงได้มีมติให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในอัตรา 5 หรือ 6 บาท โดยพิจารณาจากการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ การเพ่ิมข้ึนของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำดังกล่าวน้อยกว่าการเพ่ิมขึ้น
ของรายได้ประชาชาติต่อหัว นับตั้งแต่วันที่มีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำล่าสุด (วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561) 
เนื่องมาจากมาตรการบางส่วนในการผลักดันโครงสร้างทางเศรษฐกิจและประกันไม่ให้แรงงานถูกเอาเปรียบ 
 6. การพิจารณาของคณะกรรมการค่าจ้างนี้อยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค และรับฟังความคิดเห็น
ของทุกฝ่าย ผลการพิจารณาจะนำไปสู่ข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่าย เพ่ือให้นายจ้างสามารถประกอบธุรกิจ
อยู่ได ้ลูกจ้างสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข 
 7. อัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค 
ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  นายจ้างที่จ้างลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับ
งานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย  นายจ้างซึ่งจ้างลูกจ้างทำงานที่มิได้แสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจ  
นายจ้างที่จ้างลูกจ้างในงานบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเล  นายจ้างที่ตกลงจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้าน นายจ้าง
ที่จ้างลูกจ้างในงานเกษตรกรรมซึ ่งมิได้จ้างลูกจ้างทำงานตลอดปี และมิได้ให้ลูกจ้างทำงานในลักษณะที่เป็นงาน
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากงานเกษตรกรรม๓ ดังกล่าว 
  งานเกษตรกรรม  ได้แก่  
  งานที่เกี่ยวกับการเพาะปลูก เช่น การทำนา ทำไร่ ทำสวน การปลูกพืช การเพาะพันธุ์ การตัด  
เก็บเก่ียวพืชผล การทำนุบำรุงดินเพื่องานเพาะปลูก    
  งานที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์ การขยายพันธุ์สัตว์ การจับสัตว์ การเก็บ
บรรดาสิ่งทั้งปวงที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของสัตว์    
  งานที่เกี่ยวกับการป่าไม้ เช่น การตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด ชักลากไม้ในป่า 
การทำสวนป่า การเก็บหาของป่า   
  งานที่เกี่ยวกับการทำนาเกลือสมุทร หมายถึง การให้ได้มาซึ่งเกลือโดยการนำน้ำเค็มเข้านา  หรือ
พ้ืนที่ราบ ซึ่งทำเป็นคันกั้นน้ำเป็นแปลง ๆ แล้วตากให้แห้งจนตกผลึกเป็นเกลือ   
  งานที่เกี่ยวกับการประมงที่มิใช่การประมงทะเล เช่น การเพาะพันธุ์ การขยายพันธุ์ การเลี้ยง จับ ดัก 
ล่อ ทำอันตราย ฆ่า หรือเก็บสัตว์น้ำ รวมถึงการเตรียมและการซ่อมบำรุงเครื่องมือทำการประมงด้วย   
 8. นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างเป็นเงินให้แก่ลูกจ้างทุกคนไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด 
ไม่ว่าลูกจ้างนั้นจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ วัย หรือเพศใด สำหรับนายจ้างรายใดได้จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเท่ากับหรือสูงกว่า
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ถือว่านายจ้างรายนั้นปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำแล้ว ส่วนนายจ้างรายใดที่ยังจ่ายค่าจ้าง
น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้ปรับค่าจ้างให้เท่ากับอัตราค่าจ้างข้ันต่ำตามท้องที่ที่สถานประกอบกิจการดำเนินการอยู่ 
 9. อัตราค่าจ้างขั้นต่ำนี้มุ่งที่จะคุ้มครองแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานที่เข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ในปี ๒๕63 
เพื่อให้แรงงานเข้าใหม่เหล่านี้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามสมควรแก่ภาวะการครองชีพในปี ๒๕63 สำหรับแรงงาน
ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี จะเป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือมากขึ้น มีผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น  นายจ้าง
ควรพิจารณาปรับค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างมากกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 
 

 จึงชี้แจงมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือเจ้าของสถานประกอบกิจการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
ค่าจ้าง  เรื่อง  อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ  (ฉบับที่  10)  ดังกล่าวโดยทั่วกัน 
 
 

 
3 คำช้ีแจงกระทรวงแรงงาน  เรื่อง  กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  กระทรวงแรงงาน  เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

คณะกรรมการค่าจ้าง 
1  มกราคม  2563 



ตารางอัตราค่าจ้างขั้นต ่า ปี 2563 

ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง  เรื อง  อัตราค่าจ้างขั้นต ่า  (ฉบับที  10) 
ซึ งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที   1  มกราคม  2563 

 
ล่าดับ 

ที  
อัตราค่าจ้างขั้นต ่า 

(บาท/วัน) 
จ่านวน 
(จังหวัด) 

เขตท้องที บังคับใช้ 

1 336 2 จังหวัดชลบุรีและภูเก็ต 
2 335 1 จังหวัดระยอง 

3 331 6 
กรุงเทพมหานคร  จังหวัดนครปฐมนนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 

4 330 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

5 325 14 
จังหวัดกระบี่ ขอนแก่นเชียงใหม่ ตราด นครราชสีมา  
พระนครศรีอยุธยา พังงา ลพบุรีสงขลา สระบุรี สุพรรณบุรีสุ
ราษฎร์ธานี หนองคาย และอุบลราชธานี 

6 324 1 จังหวัดปราจีนบุรี 

7 323 6 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จันทบุรีนครนายก มุกดาหาร สกลนคร และ
สมุทรสงคราม 

8 320 21 

จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท นครพนม นครสวรรค์น่าน  
บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี 
เพชรบูรณ์พะเยา ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สระแก้วสุรินทร์ 
อ่างทอง อุดรธานีและอุตรดิตถ์ 

9 315 22 

จังหวัดก าแพงเพชร ชัยภูมิชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก 
นครศรีธรรมราช พิจิตร แพร่มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง 
ราชบุรีล าปาง ล าพูน ศรีสะเกษ สตูล สิงห์บุรีสุโขทัย 
หนองบัวล าภู อุทัยธานีและอ านาจเจริญ 

10 313 3 จังหวัดนราธิวาส ปัตตานีและยะลา 
หมายเหตุ 1.  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ า (ฉบับที่ 10) 

     เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562  โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
2.  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 136  ตอนพิเศษ 316 ง 
     ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 
3.  สามารถดาวน์โหลดประกาศฯ และค าชี้แจง ได้ที่นี่ 

 



 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพังงา 
 

ส านักงานแรงงานจังหวัดพังงา 
 

 9/5-6  ถ.เทศบาลบ ารุง  ต.ท้ายช้าง  อ.เมือง  จ.พังงา  82000 
 โทรศัพท์/โทรสาร  0-7641-3968-9  สป.มท. 67350 
 E-mail : phangnga@mol.go.th 
 Web site : http://phangnga.mol.go.th 
 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดพังงา 
  

 71  หมู่ 3  ต.ถ  าน  าผุด  อ.เมือง  จ.พังงา  82000 
 โทรศัพท์/โทรสาร  0-7646-0671-4  สป.มท. 67359 
 E-mail : pna@doe.go.th 
 Web site : http://www.doe.go.th/phangnga/ 
 

ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา 
 

 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา (ชั น3) ต.ถ  าน  าผุด อ.เมืองพังงา พังงา 82000 
 โทรศัพท์/โทรสาร  0-7641-2142 , 0-7641-1532  สป.มท. 67351 
 E-mail : phangnga@labour.mail.go.th 
 Web site : http://www.phangngaonline.com/phangnga_labour/ 
 

ส านักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา 
 

 7/30  ถ.เทศบาลบ ารุง  ต.ท้ายช้าง  อ.เมือง  จ.พังงา  82000 
  โทรศัพท์/โทรสาร  0-7641-1994 , 0-7644-0336 , 0-7644-0346 
 E-mail : sorn_3611@sso.go.th 
 

ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา 
 

 168  หมู่ 6  ต.ทับปุด  อ.ทับปุด  จ.พังงา  82180 
 โทรศัพท์/โทรสาร  0-7659-9331-2 
 E-mail : pangnga@dsd.go.th 
 Web site : http://www.phdc.go.th 

mailto:Phangnga@mol.go.th
mailto:Pna@doe.go.th
mailto:phangnga@labour.mail.go.th
http://www.phangngaonline.com/phangnga_labour/
mailto:pangnga@dsd.go.th
mailto:pangnga@dsd.go.th
http://www.phdc.go.th/


 
 
 
 
 
 

นายปัญญา     .ฤกษ์ใหญ่  แรงงานจังหวัดพังงา 
นายธุวานนท์        . ดวงจักร               สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา 
นางอภิญญา          .นันทสว่าง     จัดหางานจังหวัดพังงา 
นายประโยก           กุลเจริญ             . ประกันสังคมจังหวัดพังงา 
จ่าเอกประยงค์        บุญช่วย               ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา 
                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางจินตนา           ยั่งยืน   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 
นางสาวกษมา  ดือราปู   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 
นางสุภักดี           ดวงแก้ว          เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
นางสาวจิรภา       กาละสังข์  พนักงานธุรการ ส.๔ 
นายบุญมา       เพ็ชรขันธ์  พนักงานขับรถยนต์ ส.๒ 
นางสาวชนิดาภา คงเทพ   นักวิชาการแรงงาน 
นายธนวัฒน์  บุญสอน   นักวิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น 
 

คณะผู้จัดท า 

ที่ปรึกษา 
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