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วิสัยทัศน์กระทรวงแรงงาน
แรงงานมีผลิตภาพสูง มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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คานา
กระทรวงแรงงานมี ภ ารกิ จ ส าคั ญ ในการพั ฒนาเศรษฐกิจ และสั ง คมของประเทศ
โดยส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชากรวั ย ท างาน มี ง านท า มี ร ายได้ ได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะฝี มื อ
การคุ้มครองแรงงาน การจัดระบบแรงงานสัมพันธ์ การประกันสังคม และได้รับค่าตอบแทน
ในการทางานทีเ่ ป็นธรรม
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (กรกฎาคม – กันยายน)
จัด ทาขึ ้น โดยมีว ัต ถุป ระสงค์เ พื ่อ เผยแพร่ ข้อ มูล ด้า นเศรษฐกิจ และแรงงานที ่ส าคัญ แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐ และ ภาคเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปให้นาไปใช้ประโยชน์
จากข้อมูลด้านแรงงานในพืน้ ที่ และในการประกอบการตัดสินใจลงทุนหรือตัดสินใจทาโครงการ
ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีต่อไป
สานั กงานแรงงานจั งหวัด จันทบุรี ขอขอบคุณ หน่ว ยงานสั งกั ดกระทรวงแรงงาน
จังหวัดจันทบุรี ส่วนราชการอื่นๆ และผู้เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้การสนับสนุนข้อมูล เบื้องต้นและหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่ารายงานสถานการณ์แรงงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
และผู้สนใจโดยทั่วไป หากมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะประการใดโปรดแจ้ง สานักงานแรงงาน
จังหวัดจันทบุรี เพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุงรายงานฉบับนีใ้ ห้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป
สานักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี
พฤศจิกายน 2563
หมายเหตุ : หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนข้อมูล
1. สานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
2. สานักงานคลังจังหวัดจันทบุรี
3. สานักงานพาณิชย์จงั หวัดจันทบุรี
4. สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดจันทบุรี
5. สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
6. สานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
7. สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี
8. สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี
9. สานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี
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สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
สภาพเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรี
ตัวชีว้ ัดภาวะแรงงาน
- อัตราการจ้างงาน
- อัตราการบรรจุงาน
- อัตราการว่างงาน
- อัตราการไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายของสถานประกอบการ
- อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนในจังหวัดจันทบุรี
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
กาลังแรงงาน การมีงานทา การว่างงาน
การส่งเสริมการมีงานทา
- การบริการจัดหางานภาครัฐ
- แรงงานต่างด้าว
- แรงงานไทยในต่างประเทศ
การพัฒนาศักยภาพแรงงาน
- การฝึกเตรียมเข้าทางาน
- การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
- การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
- การฝึกอาชีพเสริมในจังหวัดจันทบุรี
การคุ้มครองแรงงานและการดูแลให้ลูกจ้างได้รับสวัสดิการ
- การตรวจแรงงาน
- การตรวจความปลอดภัยในการทางาน
- การแรงงานสัมพันธ์
- การเลิกจ้างแรงงาน
การดูแลให้ลูกจ้างและผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนตามสิทธิ
- กองทุนประกันสังคม
- การประสบอันตราย/เจ็บป่วยจากการทางาน
- กองทุนเงินทดแทน
- ผู้ประกันตนมาตรา 40
ตารางภาคผนวก
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2563) สรุปได้ดังนี้
1. ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรี
เครื่ องชี้ ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรีในเดือนกรกฎาคม 2563 บงชี้เศรษฐกิ จจังหวั ด
จันทบุรีมีสัญญาณหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน โดยพิจารณาจากเครื่องชี้ด้านอุปทาน ที่หดตัวจาก
ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม ขณะที่เครื่องชี้ด้านอุปสงค์ ขยายตัว จากการค้าชายแดน สาหรับ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อลดลง ส่วนการจ้างงานสูงขึ้น
เศรษฐกิ จ ด้ า นอุป ทาน (ด้ า นการผลิ ต ) ของจั งหวั ดจันทบุรี หดตั ว เมื่อ เทีย บกั บเดื อ น
เดียวกันของปีก่อนปรับลดลงจากเดือนก่อน สะท้อนได้จาก ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมที่หดตัว ปรับลดลง
จากเดือนก่อนที่ขยายตัว จากปริมาณผลผลิตทุเรียน มังคุด เงาะ กล้วยไข่ และกุ้งขาวที่ลดลง และดัชนี
ผลผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรมหดตั ว จากจ านวนโรงงานอุ ต สาหกรรมสะสม ปริ ม าณการใช้ ไ ฟฟ้ า
ภาคอุตสาหกรรม และทุนจดทะเบียนสะสมภาคอุตสาหกรรมที่ลดลง ในขณะที่ดัชนี ผลผลิตภาคบริการ
ขยายตัว พลิกลับมาเป็นบวกจากเดือนก่อนที่หดตัว จากรายได้ผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกที่เพิ่มขึ้น
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (ด้านการใช้จ่าย) ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
ชะลอตั ว ลงจากเดื อนก่อ น สะท้อ นได้ จาก ดั ช นี ก ารค้ าชายแดนที่ ขยายตั ว ชะลอตั ว ลงจากเดื อ นก่ อ น
ที่ขยายตัว จากมูล ค่าสิน ค้าส่ งออก และมูลค่าสิ นค้านาเข้าที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ดัชนีการบริโภคภาคเอกชลหดตัว
ปรั บ ตั ว ลงมาจากเดือ นก่ อ นที่ ขยายตั ว จากจ านวนรถยนต์นั่ งส่ ว นบุ ค คลจดทะเบีย นใหม่ และจ านวน
รถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ที่ลดลง การลงทุนภาคเอกชนหดตัว หดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่หดตัว
จากรถยนต์ที่จดทะเบียนใช้ในการพาณิชย์ พื้นที่ขออนุญาตก่อสร้าง (ที่อยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชย์) และ
ธุรกิจจดทะเบียนใหม่ที่ลดลง และดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐหดตัว เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนปรับตัว
ลงมาจากเดือนก่อนทีข่ ยายตัว จากรายจ่ายประจาที่ลดลง
2. สถานการณ์ด้านแรงงาน
2.1 กาลังแรงงานและการมีงานทา
ประชากรและกาลังแรงงานจังหวัดจันทบุรีที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จานวน 468,336 คน
เป็นชาย 227,257 คน คิดเป็นร้อยละ 48.52 ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นหญิง 241,079 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 51.47 ของประชากรที่ มี อ ายุ 15 ปี ขึ้ น ไป เป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นก าลั ง แรงงาน 377,917 คน
เป็นผู้มีงานทา 375,480 คน (ร้อยละ 99.53 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงาน) ผู้ว่างงาน 2,437 คน (อัตราการ
ว่างงานร้อยละ 0.64 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงาน) ผู้ทรี่ อฤดูกาล 0 คน (ร้อยละ 0.00 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงาน)
การมีงานทา จากการสารวจภาวการณ์มีงานทาของประชากรผู้มีงานทาจังหวัดจันทบุรี
ทั้งหมด 375,480 คน ปรากฏว่ามีจานวน 201,300 หรือร้อยละ 53.61 ของผู้มีงานทาทั้งหมด ทางานใน
ภาคเกษตร ผู้มีงานทาจานวน 174,180 คน หรือร้อยละ 46.38 ของผู้มีงานทาทั้งหมด ทางานนอกภาคเกษตร
- ผู้มีงานทาจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม นอกภาคเกษตรจะทางานในสาขาการขายส่ง
การขายปลีก จานวน 57,645 คน คิดเป็นร้อยละ 15.35 ของผู้มีงานทาทั้งหมด สาขากิจกรรมโรงแรม และ
อาหาร จานวน 22,473 คน คิดเป็นร้อยละ 5.98 สาขาการผลิต จานวน 23,939 คน คิดเป็นร้อยละ 6.37
ของผู้มีงานทาทั้งหมด และสาขาอื่นๆ ลดลงไปตามลาดับ
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- ผู้มีงานทาจาแนกตามอาชีพ ส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้ านการเกษตรและ
การประมง จานวน 155,912 คน (ร้อยละ 41.52) ของผู้มีงานทาทั้งหมด รองลงมา คือ พนักงานบริการและ
พนักงานในร้านค้าและตลาด จานวน 64,075 คน (ร้อยละ 17.06) ของผู้มีงานทาทั้งหมด และอาชีพขั้น
พื้นฐานต่างๆ จานวน 71,267 คน (ร้อยละ 18.98) ของผู้มีงานทาทั้งหมด
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

- ผู้มีงานทาจาแนกตามสถานภาพการทางาน ผู้มีงานทาส่ วนใหญ่ทางานลูกจ้างเอกชน
จานวน 132,638 คน (ร้อยละ 35.32) ของผู้มีงานทาทั้งหมด รองลง คือมาทางานส่วนตัว จานวน 107,829 คน
(ร้ อยละ 28.71) ของผู้ มีงานทาทั้ งหมด และช่ว ยธุรกิจ ครัว เรือน จานวน 84,360 คน (ร้อยละ 22.46)
ของผู้มีงานทาทั้งหมด
การว่ า งงาน จั งหวัด จัน ทบุ รี มี ผู้ ว่ างงานทั้ งสิ้ น 2,437 คน หรื อมี อัต ราการว่ างงาน
ร้ อยละ 0.64 ของผู้ อยู่ ในกาลั งแรงงานทั้งหมด เมื่อพิจารณากลุ่ มผู้ ว่ างงานจาแนกตามเพศแล้ ว พบว่ า
ผู้ว่างงานทั้งหมดเป็นเพศชาย จานวน 1,474 คน (ร้อยละ 60.48) ของผู้ว่างงานทั้งหมด เป็นเพศหญิง
จานวน 963 คน (ร้อยละ 39.51) ของผู้ว่างงานทั้งหมด
อัตราค่าจ้างขั้นต่า คณะกรรมการค่าจ้างได้กาหนดให้พื้นที่จังหวัดจันทบุรีมีอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่า = 323 บาทต่อวัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
2.2 การส่งเสริมการมีงานทา
การบริการจัดหางาน ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (กรกฎาคม – กันยายน) นายจ้าง/
สถานประกอบการได้แจ้งตาแหน่งงานว่าง จานวน 4,605 อัตรา เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว ร้อยละ 87.36
(เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 83.97) โดยมีผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 266 คน ลดลง
จากไตรมาสที่แล้วร้อยละ 53.30 (เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.79) และ
การบรรจุงาน 370 คน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว ร้อยละ 2.43 (เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว
ลดลงร้อยละ 48.64)
การจัดหางานต่างประเทศ
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 มีแรงงานในจังหวัดจันทบุรีแจ้งการเดินทางไปทางานต่างประเทศ
ตามกฎหมาย จานวน 1 คน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว ร้อยละ 100 เป็นชาย 1 คน (ร้อยละ 100 ของ
จานวนแรงงานที่แจ้งการเดินทางไปทางานต่างประเทศตามกฎหมายทั้งหมด) เป็นหญิง 0 คน (ร้อยละ 0.00
ของจานวนแรงงานที่แจ้งการเดินทางไปทางานต่างประเทศตามกฎหมายทั้งหมด)
แรงงานต่างด้าว มีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 1,702 คน
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ ว ร้อยละ 0.41 (เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ
3.87) แบ่งเป็นประเภทตลอดชีพ จานวน 1 คน (ร้อยละ 0.05 ของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานถูกต้อง
ตามกฎหมายทั้งหมด) ประเภทชั่วคราว (มาตรา 9) จานวน 1,372 คน (ร้อยละ 80.61 ของแรงงานต่างด้าว
ที่เข้ามาทางานถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด) และประเภทมาตรา 13 ยกเว้นมติ ครม. (4) และ (5) จานวน
329 คน (ร้อยละ 19.33 ของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด)
ส่ ว นแรงงานต่ างด้าวที่อนุญาตให้ ทางานตามมติ ครม. เป็นแรงงานที่ไ ด้รับอนุญาตให้
ทางานเป็นการชั่วคราว 3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว กัมพูชา เพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงานในจังหวัด
มีจานวน 5,989 คน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว ร้อยละ 11.37 (เมื่อเปรียบเทียบกั บไตรมาสเดียวกันของ
ปีที่แล้วลดลงร้อยละ 55.47) โดยแบ่งเป็นสัญชาติพม่า 1,414 คน (ร้อยละ 23.60 ของจานวนแรงงาน
ต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทางานตามมติครม.ทั้งหมด) สัญชาติลาว 1,277 คน (ร้อยละ 21.32 ของจานวน
แรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทางานตามมติครม.ทั้งหมด) และสัญชาติกัมพูชา 3,298 คน (ร้อยละ
55.06 ของจานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทางานตามมติครม.ทั้งหมด)
หมายเหตุ :ข้อมูลสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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2.3 การพัฒนาศักยภาพแรงงาน
การพัฒนาฝีมือแรงงาน สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี ได้ดาเนินการฝึกอบรม
พัฒนาผู้ใช้แรงงานในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การฝึกเตรียมเข้าทางาน การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน การพัฒนา
ฝีมือแรงงานและการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 มีผู้เข้ารับการฝึกดังนี้
- การฝึกเตรียมเข้าทางาน มีผู้เข้ารับการฝึก จานวน 18 คน มีผ้ผู ่านการฝึก จานวน 0 คน
- ช่างก่อสร้าง จานวน 12 คน ผ่านการฝึก จานวน 0 คน
- ช่างเครื่องกล จานวน 1 คน ผ่านการฝึก จานวน 0 คน
- ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จานวน 5 คน ผ่านการฝึก 0 คน
- การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน จานวน 297 คน ผ่านการฝึก จานวน 297 คน
- ช่างอุตสาหกรรม จานวน 62 คน ผ่านการฝึก จานวน 62 คน
- ช่างเครื่องกล จานวน 100 คน ผ่านการฝึก จานวน 100 คน
- ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จานวน 65 คน ผ่านการฝึก จานวน 65 คน
- ธุรกิจและบริการ จานวน 70 คน ผ่านการฝึก จานวน 70 คน
- การฝึกอาชีพเสริมในจังหวัดจันทบุรี จานวน 38 คน ผ่านการฝึก 38 คน
- ช่างเครื่องกล จานวน 20 คน ผ่านการฝึก จานวน 20 คน
- เกษตรอุตสาหกรรม จานวน 18 คน ผ่านการฝึก จานวน 18 คน
- การทดสอบมาตรฐานฝี มื อ แรงงานแห่ ง ชาติ จ านวน 13 คน ผ่ า นการฝึ ก ทดสอบ
จานวน 9 คน
- ช่างไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์ จานวน 13 คน ผ่านการฝึก จานวน 9 คน
2.4 การคุ้มครองแรงงงานและการดูแลให้ลูกจ้างได้รับสวัสดิการ
การตรวจแรงงาน
- การตรวจคุ้มครองแรงงาน ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 สานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดจันทบุรี ได้ดาเนินการตรวจสถานประกอบการทั้งสิ้น จานวน 89 แห่ง ลดลงจากไตรมาสที่แล้ว
ร้อยละ 89.89 มีลูกจ้างผ่านการตรวจหรือได้รับความคุ้มครอง จานวน 1,968 คน ลดลงจากไตรมาสที่แล้ว
ร้อยละ 13.94 ซึ่งสถานประกอบการที่ตรวจส่วนใหญ่ เป็นสถานประกอบการขนาด 10-19 คน จานวน 27
แห่ง (ร้อยละ 30.33 ของสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจทั้งหมด) ขนาด 20-49 คน จานวน 26 แห่ง
(ร้อยละ 29.21 ของสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจทั้งหมด) ขนาด 5-9 คน จานวน 21 แห่ง (ร้อยละ
23.59 ของสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจทั้งหมด) ขนาด 1-4 คน, 50-99 คน จานวน 6 แห่ง (ร้อยละ
6.74 ของสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจทั้งหมด) และขนาด 100-299 คน จานวน 3 แห่ง (ร้อยละ
3.37 ของสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจทั้งหมด) ทั้งนี้จากผลการตรวจพบว่าสถานประกอบการปฏิบัติ
ถูกต้องตามกฎหมาย 89 แห่ง (ร้อยละ 100) ปฏิบัติไม่ถูกต้อง 0 แห่ง (ร้อยละ 0) การดาเนินการของ
เจ้าหน้าทีอ่ อกคาสั่งให้ดาเนินการแล้ว จานวน 0 แห่ง
- การตรวจความปลอดภัยในการทางาน ในไตรมาส 3 ปี 2563 ได้ดาเนินการตรวจ
ความปลอดภัยในสถานประกอบการทั้งสิ้น 64 แห่ง โดยมีจานวนลูกจ้างที่ผ่านการตรวจทั้งสิ้น 2,029 คน
พบว่าสถานประกอบการทั้งหมด จานวน 64 แห่ง ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัย จานวน 64 แห่ง
(ร้อยละ 100 ของสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจทั้ง หมด) ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัย
จ านวน 0 แห่ ง (ร้ อ ยละ 0 ของสถานประกอบการที่ ไ ด้ รั บ การตรวจทั้ ง หมด ) การด าเนิ น การ
ของเจ้าหน้าที่ได้ออกคาสั่งให้ปรับปรุงแล้ว จานวน 0 แห่ง และส่งเรื่องดาเนินคดีแล้ว จานวน 1 แห่ง
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2.5 การดูแลให้ลูกจ้างและผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนตามสิทธิ
การประกันสังคม มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จานวน 3,941 แห่ง
ลดลงจากไตรมาสที่แล้ ว คิดเป็นร้ อยละ 0.35 (เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 22.96) ส่วนผู้ประกันตนมีจานวน 73,258 คน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว 12 คน คิดเป็นร้อยละ
0.01 (เมื่อเปรียบเทียบกั บไตรมาสเดียวกั นของปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.11) มีสถานพยาบาลในสังกัด
ประกันสังคมที่เป็นสถานพยาบาลของรัฐ จานวน 1 แห่ง
กองทุนประกันสังคม ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 จานวนผู้ ประกันตนของจังหวัดจันทบุรี
ที่มาใช้บริการกองทุนประกันสังคมมี จานวน 33,295 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 45.44 ของผู้ประกันตนทั้งหมด
โดยประเภทประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนใช้ บริการสูงสุดได้แก่ สงเคราะห์บุตร มีผู้ประกันตนใช้บริการ
19,015 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 57.11 ของผู้ใช้บริการทั้งหมด รองลงมากรณีว่างงาน 7,186 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
21.58 ,กรณี เ จ็ บ ป่ ว ย 3,361 ครั้ ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 10.09 ,กรณี ช ราภาพ 2,661 ครั้ ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 7.99
กรณี ค ลอดบุ ต ร 551 ครั้ ง คิด เป็ น ร้ อ ยละ 1.65 ,กรณี ทุพ พลภาพ 402 ครั้ ง คิ ด เป็น ร้ อ ยละ 1.20
และกรณี ต าย 119 ครั้ ง คิ ดเป็ น ร้ อ ยละ 0.35 ทั้ง นี้ ป ริม าณการจ่า ยเงิน ประโยชน์ ท ดแทน จานวน
88,194,142.14 บาท มีการจ่ ายเงินกรณี ว่างงานสู งที่สุ ด 40,624,911.30 บาท คิดเป็น ร้อยละ 46.06
รองลงมา ได้ แก่ กรณี ชราภาพ 15,854,543.19 บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 17.97 และกรณี ส งเคราะห์ บุ ต ร
12,680,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.37 ของเงินประโยชน์ทดแทนที่จ่าย
กองทุนเงินทดแทน ในไตรมาส 3 ปี 2563 มีผู้มาใช้บริการ 108 คน จานวนเงินที่จ่ายรวม
1,093,920.40 บาท แยกเป็น ค่าทดแทน 86 คน จานวน 765,548.60 บาท ค่ารักษาพยาบาล 19 คน จานวน
215,371.80 บาท ค่าทาศพ 3 คน จานวน 113,000.00 บาท
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สรุปการวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี ไตรมาส 3 ปี 2563 (กรกฎาคม – กันยายน)
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
จากข้ อ มู ล ของส านั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด จั น ทบุ รี อั ต ราต าแหน่ ง งานว่ า งและการบรรจุ งาน
ในจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ใ นแต่ ล ะไตรมาสเป็ น ตั ว ชี้ วั ด แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง สภาพเศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด จั น ทบุ รี
ได้จากข้อมูลตาแหน่งงานว่างและการบรรจุงานของสานักงานจัด หางานจังหวัดจันทบุรี ไตรมาสที่ 3/2563
มีตาแหน่งงานว่างที่แจ้งผ่า นสานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี จานวน 4,605 อัตรา เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
ที่แล้ว จานวน 4,023 อัตรา เพิ่มขึ้นร้อยละ 87.36 ชี้ให้เห็นว่าการลงทุนของภาคเอกชนในจังหวัดจันทบุรี
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว
สถานการณ์ด้านสังคม
จากข้อมูลของส านักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี ชี้ให้เห็น ว่าโอกาสการมีงานทาและการสร้าง
รายได้ของคนหางาน และผู้ว่างงานในจังหวัดจันทบุรีอยู่ในระดับทรงตัว อัตราการว่างงานลดลงจากไตรมาส
ที่แล้ว โดยอัตราการว่างงานของจังหวั ดจันทบุรีในไตรมาสนี้อยู่ที่ 0.64 ของจานวนผู้ที่มีงานทา และจาก
ข้อมูลอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัดจันทบุรี ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจึงช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะ
ค่าครองชีพที่สูงขึ้น จากภาพรวมของข้อมูลทางด้านแรงงานชี้ให้เห็นว่า เศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรีกาลังฟื้นตัว
ดีขึ้นทาให้สภาพสังคมของจังหวัดเริ่มเข้มแข็ง แต่ตลาดแรงงานโดยรวมของจังหวัด มีโครงสร้างที่ไม่สมดุล
ซึ่งพิจารณาได้จากข้อมูล การบรรจุงานของสานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี โดยมีตาแหน่งงานว่าง 4,605
อัตรา และมีผู้มาลงทะเบียนสมัครงาน 266 คน บรรจุงาน 370 คน (ร้อยละ 139.09 ของผู้มาลงทะเบียน
สมัครงาน)
สถานการณ์ด้านความมั่นคง
จากข้อมูลของ สานักงานจัดหางานจั งหวัดจันทบุรี มีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานถูกต้องตาม
กฎหมาย จ านวน 1,702 คน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ ว (ไตรมาสที่แล้ว 1,695) จานวน 7 คน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.41 แบ่งเป็นประเภทตลอดชีพ จานวน 1 คน (ร้อยละ 0.05) ประเภทชั่วคราว(มาตรา 9) จานวน
1,372 คน (ร้อยละ 80.61) และประเภทมาตรา 13 ยกเว้นมติ ครม.(4) และ (5) จานวน 329 คน (ร้อยละ
19.33) ส่วนแรงงานต่างด้าวที่อนุญาตให้ทางานตามมติ ครม. เป็นแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ ทางานเป็นการ
ชั่วคราว 3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว กัมพูชา เพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงาน ในจังหวัด มีจานวน
5,989 คน เพิ่ม ขึ้น จากไตรมาสที่ แ ล้ ว (ไตรมาสที่แ ล้ ว 5,308) จ านวน 681 คน เพิ่ม ขึ้น ร้ อยละ 12.82
แบ่งเป็น สัญชาติพม่า 1,414 คน (ร้อยละ 23.60) สัญชาติลาว 1,277 คน (ร้อยละ 21.32) และสัญชาติ
กัมพูชา 3,298 คน (ร้อยละ 55.06)
การที่แ รงงานต่ า งด้ า วเข้ า มาท างานในจัง หวัด จั นทบุ รี จ านวนมากทั้ง ถู กฎหมายและหลบหนี
เข้าเมืองมาทางาน มีผลกระทบตามมา เช่น การก่ออาชญากรรม การก่อความไม่สงบ และปัญหาทางด้าน
สาธารณสุข การเกิดโรคติดต่อต่างๆ ที่มากับแรงงานต่างด้าว ทาให้ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี มีความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของจังหวัดจันทบุรีในด้านอื่นๆ
ตามมา
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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สภำพเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรี
สรุปภาวะเศรษฐกิจ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563
1. ข้อมูลทั่วไป
จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ตั้ ง อยู่ ใ นภาคตะวั น ออกของประเทศไทย ห่ า งจากกรุ ง เทพมหานคร
ประมาณ 245 กิ โ ลเมตร มี พื้ น ที่ ป ระมาณ 6,388 ตารางกิ โ ลเมตรหรื อ ประมาณ 3,961,250 ไร่
แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อาเภอ 76 ตาบล 728 หมู่บ้าน 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 5 เทศบาลเมือง
42 เทศบาลตาบล 34 องค์การบริหารส่วนตาบล มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้ว ทิศใต้ ติดต่อกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดตราด และประเทศกัมพูชา ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดระยองและชลบุรี
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดจันทบุรี ด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นป่าไม้ ภูเขา
และที่เนินสูงเป็นส่วนใหญ่ อยู่สูงกว่าระดับน้าทะเล 30 -150 เมตร ส่วนด้านทิศใต้เป็นชายฝั่งที่มีลักษณะ
ที่เป็นที่ราบลุ่ม บางแห่งเป็นอ่าวแหลม และหาดทราย สูงกว่าระดับน้าทะเล 1-5 เมตร
ภูมิ อ ากาศโดยทั่ ว ไปมีฝ นตกชุก ประมาณปีล ะ 6 เดื อ น มี ป ริ มาณน้ าฝนเฉลี่ ย 2,397
มิลลิลิตรต่อปี ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 83.4%

ฉะเชิงเทรา

สระแก้ว
กัมพูชา

ชลบุรี

ระยอง
ตราด
อ่าวไทย
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2. ภาวะทางเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรี
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี ขึ้นอยู่กับสาขาการเกษตร สาขาการขายส่ง –
การขายปลีกฯ และสาขาการศึกษาเป็นสาคัญ ภาวะทางเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี ไตรมาสที่ 3 ปี 2563
ในภาพรวมแล้วยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี
2.1 ภาวะเศรษฐกิจภาคการเกษตร
สาขาการผลิตภาคเกษตรกรรม โดยดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมในเดือนกรกฎาคม 2563
ลดตัวร้อยละ -50.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ปรับลดลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 36.9
จากปริมาณผลผลิตทุเรียน มังคุด เงาะ กล้วยไข่ และกุ้งขาวที่ลดลง
2.2 การบริโภคภาคเอกชน
การบริโภคภาคเอกชนหดตัว ร้อยละ -16.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ปรับตัว
ลงมาจากเดือนก่อนทีข่ ยายตัว ร้อยละ 4.8 จากจานวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ และรถจักรยานยนต์
จดทะเบียนใหม่ที่ลดลง
2.3 การลงทุนภาคเอกชน
การลงทุ น ภาคเอกชนหดลง ร้ อยละ -6.4 เมื่ อเทียบกับเดือ นเดี ยวกันของปี ก่อ น หดตั ว
จากเดือนก่อนที่ ห ดตัว ร้ อยละ -1.5 จากจานวนรถยนต์ที่จดทะเบียนใช้ในการพาณิช ย์ พื้นที่ขออนุญาต
ก่อสร้าง (ที่อยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชย์) และธุรกิจจดทะเบียนใหม่ที่ลดลง
2.4 การค้าชายแดน
สาหรั บ การค้าชายแดนขยายตัว ร้อยละ 15.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 39.5 จากมูลค่าสินค้าส่งออก และมูลค่าสินค้านาเข้าที่เพิ่มขึ้น
2.5 การผลิตภาคอุตสาหกรรม
การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว ร้อยละ -23.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ปรับตัว
ดีขึ้นจากเดื อนก่อนที่ ห ดตัว ร้ อยละ -24.9 จากจานวนโรงงานอุตสาหกรรมสะสม ปริมาณการใช้ไฟฟ้ า
ภาคอุตสาหกรรม และทุนจดทะเบียนสะสมภาคอุตสาหกรรมที่ลดลง
2.6 การผลิตภาคบริการ
การผลิ ต ภาคบริ ก ารขยายตั ว ร้ อ ยละ 18.6 เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น
พลิ กกลั บมาเป็ นบวกจากเดือนก่อนที่ หดตัว ร้อยละ -3.8 จากจากรายได้ผู้ประกอบการค้าส่ งค้าปลี กที่
เพิ่มขึ้น
2.7 การใช้จ่ายภาครัฐ
การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัว ร้อยละ -1.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวลงมา
จากเดือนก่อนทีข่ ยายตัว ร้อยละ 14.8 จากรายจ่ายประจาที่ลดลง
2.8 รายได้เกษตรกร
รายได้เกษตรกรในเดือนกรกฎาคม 2563 หดตัวร้อยละ -56.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน หดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -0.3 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมที่
หดตัว จากปริมาณผลผลิตทุเรียน มังคุด เงาะ กล้วยไข่ และกุ้งขาวที่ลดลง ประกอบกับ ราคาสินค้าภาค
เกษตรกรรมลดลง จากราคาทุเรียน ยางพารา เงาะ กล้วยไข่ และมันสาปะหลังลดลง สาหรับราคาทุเรียน
ลดลง เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตจากภาคใต้ออกสู่ตลาดมากขึ้น
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2.9 ด้านการเงิน
สภาพคล่องในระบบสถาบันการเงินเดือนกรกฎาคม 2563 ปริมาณเงินฝากรวมขยายตัว
ร้อยละ 13.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 12.0
และปริมาณสินเชื่อรวมขยายตัว ร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวต่อเนื่องจาก
เดือนก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 3.2
2.10 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟ้อของจังหวัดจันทบุรีในเดือนกรกฎาคม 2563 อยู่ที่ร้อยละ -0.8 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากดัชนีราคาหมวดไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม และดัชนีราคาผู้ผลิตลดลงส่วน
การจ้างงานจังหวัดจันทบุรี มีจานวน 364,056 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
2.11 ด้านการคลัง
ในเดือนกรกฎาคม 2563 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีจานวน 988.0 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 734.2
ล้านบาท และการเบิกจ่ายงบลงทุน จานวน 253.8 ล้านบาท สาหรับผลการจัดเก็บรายได้ มีจานวนทั้งสิ้น
119.8 ล้ านบาท เพิ่มขึ้น ร้ อยละ 8.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการจัดเก็บรายได้ ของ
สรรพากรพื้นที่จันทบุรี ด่านศุลกากร และธนารักษ์พื้นที่จันทบุรีที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.3 , 88.6 และ 364.8
ตามลาดับ สาหรับรายได้นาส่งคลังมีจานวนทั้งสิ้น 85.5 ล้านบาท ขณะที่รายจ่ายรวมมีจานวนทั้งสิ้น 988.0
ล้านบาท ส่งผลให้เงินงบประมาณขาดดุล จานวน 902.5 ล้านบาท
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3. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดจันทบุรี ปี 2557 ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP Implicit
2Price Deflator)
ตารางผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดจันทบุรี จาแนกตามสาขาการผลิต
( หน่วย : ล้านบาท)
สาขาการผลิต
ภาคเกษตร
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้
การประมง
ภาคนอกเกษตร
การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
อุตสาหกรรม
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา
การก่อสร้าง
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์
ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
โรงแรมและภัตตาคาร
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ
การบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการ
ประกัน สังคมภาคบังคับ
การศึกษา
การบริการด้านสุขภาพและสังคม
การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน (บาท)
ประชากร (1,000 คน)

2556r
(2013)

2557p
(2014)

60,070

62,764

58,064

60,213

2,006

2,551

40,138

41,439

233

223

5,107

5,280

1,443

1,448

2,830

2,425

12,512

14,140

593

601

1,767

1,789

3,679

4,166

2,594

2,254

2,771

1,996

4,075

4,483

1,795

1,867

603

599

136

169

100,207

104,204

196,214

200,699

511

519

ที่มา : รายงานสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดจันทบุรี สานักงานคลังจังหวัดจันทบุรี
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4.ดัชนีราคาผู้บริโภค
สานักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับศูนย์ดัชนีและพยากรณ์เศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
ขอรายงานความเคลื่อนไหวดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดจันทบุรี เดือน กรกฎาคม 2563 โดยสรุป
การประมวลผลดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ รายการสินค้าและบริการที่ใช้คานวณ จานวน 422
รายการ สาหรับจังหวัดจันทบุรี ใช้ 272 รายการ ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า หมวดเคหะสถาน หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล หมวดพาหนะ
การขนส่งและการสื่อสาร หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษา และการศาสนา หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมี
แอลกอฮอล์ เมื่อนามาคานวณดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดจันทบุรี สรุปได้ดังนี้
1. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือน กรกฎาคม 2563 ปี 2558 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
ของประเทศเท่ากับ 100 และเดือนกรกฎาคม 2563 เท่ากับ 101.99 ถ้าเทียบกับเดือนมิถุนายน 2563
สูงขึ้นร้อยละ 0.66 และถ้าเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2562 ลดลงร้อยละ 0.98 และเทียบเฉลี่ย 7 เดือน
(มกราคม – กรกฎาคม) ปี 2563 กับระยะเดียวกันของปี 2562 ลดลงร้อยละ 1.11
2. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดจันทบุรี เดือนกรกฎาคม 2563 ปี2558 ดัชนีราคาผู้บริโภคของ
จังหวัดจันทบุรี เท่ากับ 100 และเดือนกรกฎาคม 2563 เท่ากับ101.8 เดือนมิถุนายน 2563 เท่ากับ 101.3
3. การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดจันทบุรี เดือนกรกฎาคม 2563 เมื่อเทียบกับ
3.1 เดือนมิถุนายน 2563 สูงขึ้นร้อยละ 0.5
3.2 เดือนกรกฎาคม 2562 ลดลงร้อยละ 1.5
3.3 เทียบเฉลี่ย 7 เดือน (มกราคม – กรกฎาคม) ปี 2563 กับระยะเดียวกันของปี 2562 ลดลง
ร้อยละ 1.1
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนกรกฎาคม 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 1.5 หดตัว
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 โดยหดตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนที่ลดลงร้อยละ 1.9 จากการสิ้นสุดมาตรการ
เยียวยาจากภาครัฐในการช่วยเหลื อค่ากระแสไฟฟ้า และค่าน้าประปาช่วงโควิด -19 และราคาสิ้นค้ากลุ่ม
พลั ง งานโดยเฉพาะน้ ามั น เชื้ อเพลิ ง ลดลงร้อ ยละ 14.9 ตามความต้ องการใช้ พลั งงานที่ล ดลง แต่ จาก
มาตรการปลดล็อกดาวน์ ทาให้มีการเปิดการเรียนการสอนในโรงเรียน และธุรกิจร้านอาหารเริ่มฟื้นตัว ทาให้
สินค้าหมวดอาหารบริโภค – ในบ้าน เครื่องประกอบการอาหาร เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ อาหารบริโภค –
นอกบ้าน และข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง กลับมาขยายตัว
4. ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดจันทบุรี เดือนกรกฎาคม 2563 เท่ากับ 101.8 เทียบกับเดือนมิถุนายน
2563 (เท่ากับ 101.3) สูงขึ้นร้อยละ 0.5 โดยดัชนีหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.7
ในขณะที่ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.3
4.1 ดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.3 มีสาเหตุสาคัญมาจาก
หมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้า สูงขึ้นร้อยละ 1.6 (กุ้งกุลาดา กุ้งขาว กุ้งนาง ปลาหมึกกล้วย) หมวดเครื่อง
ประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 0.5 (เครื่องปรุงรส ซอสมะเขือเทศ ซีอิ๊ว เกลือป่น ซอสหอยนางรม) หมวด
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.3 (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โซดา น้าผลไม้ น้าดื่มบริ สุทธิ์) สาหรับ
หมวดอาหารบริโภค – ในบ้าน และหมวดอาหารบริโภค – นอกบ้าน ไม่เปลี่ยนแปลง
4.2 ดัชนีราคาหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.7 มีสาเหตุสาคัญมาจากหมวด
เคหะสถาน สูงขึ้นร้อยละ 1.5 (ค่าน้าประปา น้ายาล้างห้องน้า ผลิตภัณฑ์ซักผ้า (น้ายาซักแห้ง) น้ายาล้างจาน
ค่ากระแสไฟฟ้า) หมวดการบริการบันเทิงการอ่าน การศึกษาและการศาสนา สูงขึ้นร้อยละ 0.6 (ค่าเล่าเรียน
– ค่าธรรมเนียมประถมศึกษาภาครัฐบาล เครื่องถวายพระ) หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร สูงขึ้น
ร้อยละ 0.4 (น้ามันดีเซล แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95) และหมวดการตรวจรักษาและ
บริการส่วนบุคคลสูงขึ้นร้อยละ 0.2 (แปรงสีฟัน สบู่ถูตัว น้าหอม)
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5. ถ้าพิจารณาเทียบกับเดือน กรกฎาคม 2562 ดัชนีราคาผู้บริโภค ลดลงร้อยละ 1.5 โดยมีสาเหตุ
สาคัญมาจากดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 3.4 ได้แก่ หมวดพาหนะ การขนส่ง
และการสื่อสาร ลดลงร้อยละ 4.9 หมวดเคหะสถาน ลดลงร้อยละ 4.0 หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าลดลง
ร้อยละ 0.6 หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษา และการศาสนาลดลงร้อยละ 0.1
สาหรับหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.7 ได้แก่ หมวดอาหารบริโภค –
ในบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 6.0 หมวดเครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 5.7 หมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
สูงขึ้นร้อยละ 4.8 หมวดอาหารบริโภค – นอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 4.7 หมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง
สูงขึ้นร้อยละ 4.1 และหมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้า สูงขึ้นร้อยละ 0.2
6. ถ้าพิจารณาดัชนีเทียบเฉลี่ย 7 เดือน (มกราคม – กรกฎาคม 2563) ลดลงร้อยละ 1.1 โดยมี
สาเหตุสาคัญมาจากการลดลงของดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 3.2 ได้แก่หมวด
พาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร ลดลงร้อยละ 4.8 หมวดเคหะสถาน ลดลงร้อยละ 3.2 หมวดการบันเทิง
การอ่าน การศึกษาและการศาสนา ลดลงร้อยละ 0.4 และหมวดการตรวจการรักษาและบริการส่วนบุคคล
ลดลงร้อยละ 0.3 ในขณะที่หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ไม่เปลี่ยนแปลง
สาหรับดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 2.7 ได้แก่ หมวดเครื่องดื่มไม่
มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 6.3 หมวดอาหารบริโภค – ในบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 5.9 หมวดอาหารบริโภค –
นอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 5.2 หมวดเครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 4.1 หมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์
จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 2.6 หมวดเนื้อสัตว์ เปิดไก่ และสัตว์น้า สูงขึ้นร้อยละ 0.7 และหมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม
สูงขึ้นร้อยละ 0.1
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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ตารางดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดจันทบุรี จาแนกตามประเภทของดัชนีและหมวดสินค้า
ไตรมาสที่ 3 ปี 2563
ดัชนี
หมวด

รวมทุกรายการ
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จาก
แป้ง
เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้า
ไข่และผลิตภัณฑ์นม
ผักและผลไม้
เครื่องประกอบอาหาร
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
อาหารบริโภค-ในบ้าน
อาหารบริโภค-นอกบ้าน
หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และ
เครื่องดื่ม
หมวดเครื่องนุ่งห่มและ
รองเท้า
หมวดเคหสถาน
หมวดการตรวจรักษาและ
บริการส่วนบุคคล
หมวดพาหนะ การขนส่ง และ
การสื่อสาร
หมวดการบันเทิงการอ่าน
และการศึกษา
หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมี
แอลกอฮอล์
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน
กลุ่มอาหารสดและพลังงาน
- อาหารสด
- พลังงาน

ก.ค.63

มิ.ย.63

100.00
37.92

101.8
107.3

101.3
107.0

อัตราการเปลี่ยนแปลง
ม.ค.63-ก.ค.
ม.ค.-ก.ค. ก.ค.63/ ก.ค.63/
63/
ก.ค.62
63
มิ.ย.63 ก.ค.62 ม.ค.62-ก.ค.
62
103.3 101.8
0.5
-1.5
-1.1
105.5 106.9
0.3
1.7
2.7

3.93

104.8

104.9

100.7

102.9

-0.1

4.1

2.6

8.25
2.09
4.24
2.02
2.42
9.59
5.38

110.9
92.2
97.7
111.5
110.3
108.9
109.9

109.1
92.9
98.1
110.9
110.0
108.9
109.9

110.7
98.5
109.1
105.5
105.2
102.7
105.0

110.2
95.8
97.7
110.5
110.0
108.1
109.5

1.6
-0.8
-0.4
0.5
0.3
0.0
0.0

0.2
-6.4
-10.4
5.7
4.8
6.0
4.7

0.7
0.1
-6.2
4.1
6.3
5.9
5.2

62.08

98.6

97.9

102.1

99.0

0.7

-3.4

-3.2

2.47

99.8

100.8

100.4

100.7

-1.0

-0.6

0.3

18.16

97.3

95.9

101.4

98.2

1.5

-4.0

-3.2

5.97

103.6

103.4

103.4

103.6

0.2

0.2

-0.3

28.94

96.7

96.3

101.7

96.9

0.4

-4.9

-4.8

4.96

101.1

100.5

101.2

100.7

0.6

-0.1

-0.4

1.59

118.3

118.3

118.3

118.3

0.0

0.0

0.0

67.89
32.11
18.51
13.60

104.0
97.4
104.6
87.3

103.7
96.5
104.0
86.0

102.3
105.7
107.0
103.6

103.8
98.1
104.3
89.4

0.3
0.9
0.6
1.5

1.7
-7.9
-2.2
-15.7

1.6
-6.2
-0.6
-14.0

สัดส่วนน้าหนัก
ปีฐาน

ที่มา : สานักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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5. การจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 จังหวัดจันทบุรีมีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ทั้งสิ้น 63 ราย ทุนการ จดทะเบียนทั้งสิ้น
104,000,000 บาท เลิกกิจการทั้งสิ้น 19 ราย ทุนการจดทะเบียนทั้งสิ้น 65,500,000 บาท
ตารางการจดทะเบียนนิติบุคคลจังหวัดจันทบุรี จาแนกตามประเภทการจดทะเบียน ไตรมาสที่ 3 ปี 2563
ประเภทการจดทะเบียน
จานวนนิติบุคคลจัดตั้ง (ราย)
ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้ง (บาท)
จานวนนิติบุคคลเลิกกิจการ (ราย)
ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลเลิกกิจการ (บาท)
จานวนนิติบุคคลเพิ่มทุน (ราย)
จานวนการเพิ่มทุน (บาท)
จานวนนิติบุคคลที่คงอยู่ (ราย)
ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลคงอยู่ (บาท)

ก.ค.63

ส.ค.63

ก.ย.63

13
18,200,000

25
41,600,000

25
44,200,000

8
34,300,000
5
28,500,000
2,885
26,453,350,000

5
23,200,000
3
99,100,000
2,839
25,970,870.000

6
8,000,000
6
60,460,000
2,858
26,043,520,000

ที่มา : สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดจันทบุรี
6. การจดทะเบียนโรงงาน
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 จังหวัดจันทบุรีมีการจดทะเบียนโรงงานตั้งใหม่ทั้งสิ้น 899 ราย ทุนจดทะเบียน
ของโรงงานตั้งใหม่ จานวน 33,219,676,000 บาท และปิดกิจการ 0 ราย จานวนเงินทุน จานวน 0 บาท
ตารางการจดทะเบียนโรงงานในจังหวัดจันทบุรี จาแนกตามประเภทการจดทะเบียน ไตรมาสที่ 3 ปี 2563
ประเภทการจดทะเบียน

ก.ค.63

จานวนโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ
300
กิจการโรงงาน (ราย)
เงินทุนที่จัดตั้ง (บาท)
11,063,380,000
จานวนโรงงานที่เลิกกิจการ (ราย)
ทุนโรงงานที่เลิกกิจการ (บาท)
ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี

ส.ค.63

ก.ย.63

300

299

11,072,580,000
-

11,083,716,000
-

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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ตัวชี้วัดภาวะแรงงาน
ภาวะด้านแรงงานมีก ารเคลื่ อนไหวเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา สื บเนื่องจากปัจจัย ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ดังนั้น การจะทราบความเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงของภาวะแรงงาน
จึงต้องมีการพิจารณาศึกษาเพื่อกาหนดตัวชี้วัด พร้อมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลง สถานการณ์แรงงาน
จังหวัดจันทบุรี ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ฉบับนี้ขอนาเสนอตัวชี้วัดภาวะแรงงานดังนี้
1. อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน
อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานเป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงสภาพกาลังแรงงานใน
จังหวัดจันทบุรี เมื่อเทียบกับประชากรวัยแรงงานทั้งหมด โดยคานวณจากกาลังแรงงานในจังหวัดจันทบุรี
เที ย บกั บ ประชากรที่ มีอ ายุ 15 ปี ขึ้น ไป ในจั ง หวั ด จัน ทบุ รี โ ดยใช้ ข้ อมู ล สรุ ป ผลส ารวจโครงการส ารวจ
ภาวการณ์ทางานของประชากรจังหวัดจันทบุรี ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ซึ่งเป็นข้อมูลสรุปผลฉบับล่าสุดของ
สานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี จะพบว่าในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานจังหวัด
จันทบุรี มีอัตราร้อยละ 80.69 เท่ากับไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ที่มีอัตราร้อยละ 80.69 และเมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่ามีอัตราลดลงจากไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ที่มีอัตราร้อยละ 80.97
แผนภูมิ 1 อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานจังหวัดจันทบุรี

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
หมายเหตุ : อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานในจังหวัด =

กาลังแรงงานในจังหวัด * 100
ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปในจังหวัด
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2. อัตราการจ้างงาน
อั ต ราการจ้ า งงานต่ อ ก าลั ง แรงงานเป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ภาวการณ์ จ้ า งงาน
ในตลาดแรงงานของจังหวัดจันทบุรี ว่ามีสัดส่วนมากน้อยเพียงใด สาหรับอัตราการจ้างงานในภาคเกษตรของ
จังหวัดจันทบุรี ซึ่งคานวณจากผู้มีงานทาในภาคเกษตรจังหวัดจันทบุรีต่อกาลังแรงงานที่มีงานทาในจังหวัด
จันทบุรี ในไตรมาส 3 ปี 2563 พบว่ามีอัตราในการจ้างงานในภาคเกษตรจังหวัดจันทบุรี มีอัตราร้อยละ
99.35 โดยมีสัดส่วนเท่ากันเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาที่มีอัตราร้อยละ 99.35 และมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีอัตราส่วนร้อยละ 46.27
ส่วนอัตราการจ้างงาน นอกภาคเกษตร ในไตรมาส 3 ปี 2563 พบว่ามีอัตราในการจ้างงาน
นอกภาคเกษตรจังหวั ดจันทบุรี มีอัตราร้อยละ 41.30 มีสัดส่วนเท่ากันเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2563
ที่มีอัตราส่วนร้อยละ 41.30 และมีอัตราส่วนลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีอัตราส่วน
ร้อยละ 53.73
แผนภูมิ 2 อัตราการจ้างงานใน / นอกภาคการเกษตร

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
หมายเหตุ : อัตราการจ้างงานใน/นอกภาคการเกษตรในจังหวัด = ผู้มีงานทาใน/นอกภาคการเกษตร * 100
ผู้มีงานทาในจังหวัด

เมื่อพิจารณาอัตราการจ้างงานเฉพาะ ในส่วนภาคอุตสาหกรรม โดยคานวณจากจานวน
ผู้มีงานทาในภาคอุตสาหกรรม เปรี ยบเทียบกับจานวนผู้ มีงานทาทั้งหมดจะพบว่า อัตราการจ้างงานใน
ภาคอุตสาหกรรม ไตรมาส 3 ปี 2563 มีอัตราร้อยละ 11.92 มีสัดส่วนเท่ากันเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2
ปี 2563 ที่มีอัตราส่วนร้อยละ 7.44 และมีอัตราเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันกับปีที่แล้ว ที่มีอัตราร้อยละ 7.38
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แผนภูมิ 3 อัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดจันทบุรี

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
หมายเหตุ : อัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัด = ผู้มีงานทาในภาคอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัด *100
ผู้มีงานทาในจังหวัด

3. อัตราการบรรจุงาน
อัตราการบรรจุงานในแต่ล ะไตรมาส เป็นตัว ชี้วัดที่แสดงให้ เห็ นถึงการเคลื่ อนไหวของ
ภาวการณ์ด้านแรงงาน ซึ่งสามารถศึกษาวิเคราะห์กับจานวนตาแหน่งงานว่าง และจานวนผู้ส มัครงาน
โดยเมื่อวิเคราะห์จานวนการบรรจุงานที่สานักงานจัดหางานจังหวัดดาเนินการ เทียบกับจานวนตาแหน่ง
งานว่างที่แจ้งผ่านสานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี จะพบว่า อัตราการบรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่าง
ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 8.03 โดยมีอัตราการบรรจุงานลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ที่
มีอัตราการบรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่าง ร้อยละ 62.02
อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 139.09 เพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ที่มีอัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงานร้อยละ 72.34
แผนภูมิ 4 อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัคร/ตาแหน่งงานว่างในจังหวัดจันทบุรี

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
หมายเหตุ : 1. อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงานจังหวัด =

ผู้ได้รับการบรรจุงานในจังหวัด * 100
ผู้สมัครงานในจังหวัด

2. อัตราการบรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่างจังหวัด = ผู้ได้รับการบรรจุงานในจังหวัด * 100
ตาแหน่งงานว่างในจังหวัด
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4. อัตราการว่างงาน
การศึกษาอัตราการว่างงานในปีที่ผ่านมา จะพบว่าอัตราการว่างงานของจังหวัดจันทบุรี
แต่ละไตรมาสจะปรับตัวสูงขึ้นและลดลงตามปัจจั ยในเรื่องฤดูกาล และการเข้าสู่ตลาดแรงงานของผู้สาเร็จ
การศึกษา ซึ่งข้อมูลในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 อัตราการว่างงานร้อยละ 0.64 มีอัตราการว่างงานเท่ากันกับไตร
มาสที่ 2 ปี 2563 มีอัตราร้อยละ 0.64 และมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่
ผ่านมา ที่มีอัตราร้อยละ 0.38
แผนภูมิ 5 อัตราการว่างงงานจังหวัดจันทบุรี

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัด
หมายเหตุ : อัตราการว่างงานในจังหวัด =

จานวนผู้ว่างงานจังหวัด * 100
กาลังแรงงานในจังหวัด

จานวนแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งได้แก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
คือ พม่า ลาว กัมพูชา เมื่อรวมจานวนแรงงานต่างด้าวทุกประเภทที่สานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
บริ ห ารจั ดการอยู่ โดยคานวณจากจ านวนแรงงานต่ างด้า วในจั งหวัด ต่อ กาลั งแรงงานในจั งหวัด พบว่ า
ช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2563 มีอัตราร้อยละ 1.58 ซึ่งเป็นสัดส่วนทีเ่ พิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว ที่มีอัตราส่วนร้อยละ 1.41
แผนภูมิ 6 อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวตามมติ ครม.จังหวัดจันทบุรี (รวม 3 สัญชาติ)

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีและสานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
หมายเหตุ : อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัด =
จานวนแรงงานต่างด้าวตามมติ ครม. จังหวัด * 100
กาลังแรงงานในจังหวัด
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6. อัตราการไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายของสถานประกอบการ
อัตราการไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายของสถานประกอบการเป็นตัวบ่งบอกตัวหนึ่ง
ที่แสดงให้เห็นถึงภาวการณ์ด้านแรงงาน หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายสูงย่อมส่งผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ของลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน และส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แ รงงานตามมา สาหรับอัตราการไม่ปฏิบั ติ
ตามข้อกฎหมายของสถานประกอบการ อัตราการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมาย
ความปลอดภั ย ในการท างาน ซึ่ ง พบว่ า อั ต ราการไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายคุ้ ม ครองแรงงานของสถาน
ประกอบการที่ผ่านการตรวจทั้งหมดของจังหวัดพบว่าไตรมาสที่ 3 ปี 2563 มีสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของสถานประกอบการ ร้อยละ 0.00 ลดลงจากไตรมาสที่แล้ว ที่มีสถาน
ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายของสถานประกอบการ ร้อยละ 7.07
อัตราการไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายความปลอดภัยของสถานประกอบการจังหวัด
พบว่าในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 มีสถานประกอบการที่ ไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายความปลอดภัยของสถาน
ประกอบการจั ง หวัด ร้ อ ยละ 0.00 ลดลงจากไตรมาสที่แล้ ว ที่มีส ถานประกอบการที่ ไม่ปฏิบั ติตามข้ อ
กฎหมายความปลอดภัยของสถานประกอบการจังหวัด ร้อยละ 15.56
แผนภูมิ 7 อัตราการไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายของสถานประกอบการจังหวัดจันทบุรี

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี
หมายเหตุ : 1.อัตราการไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายคุ้มครองแรงงานของสถานประกอบการจังหวัด
= จานวนสถานประกอบการที่ผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงานจังหวัด * 100
จานวนสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจกฎหมายคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2.อัตราการไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายความปลอดภัยของสถานประกอบการจังหวัด
= จานวนสถานประกอบการที่ทาผิดกฎหมายความปลอดภัยในจังหวัด * 100
จานวนสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจกฎหมายความปลอดภัยจังหวัด
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7. อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนในจังหวัดจันทบุรี
ไตรมาส
จานวนผู้ประกันตนในจังหวัดจันทบุรี
จานวนผู้มีงานทาในจังหวัดจันทบุรี
อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนในจังหวัดจันทบุรี

3/2562
44,603
344,420
12.57

4/2562
44,817
349,694
12.82

1/2563
47,286
357,215
13.24

แผนภูมิ 8 อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนในจังหวัดจันทบุรี

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรีและสานักงานสถิติ
หมายเหตุ : อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนในจังหวัดจันทบุรี
=
จานวนผู้ประกันตนในจังหวัด * 100
จานวนผู้มีงานทาในจังหวัด

2/2563
73,246
375,480
19.50

3/2563
73,258
375,480
19.51

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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สถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัดจันทบุรี
สถานการณ์แรงงานจั งหวัดจั นทบุรี ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เดื อนกรกฎาคม – กันยายน 2563
ขอนาเสนอข้อมูลในประเด็นต่างๆ ตามลาดับ ดังนี้
1. กาลังแรงงาน การมีงานทา การว่างงาน อัตราค่าจ้างขั้นต่า อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
2. การส่งเสริมการมีงานทา
3. การพัฒนาศักยภาพแรงงาน
4. การคุ้มครองแรงงานและการดูแลให้ลูกจ้างได้รับสวัสดิการ
5. การดูแลให้ลูกจ้างและผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนตามสิทธิ
1. กาลังแรงงาน การมีงานทา การว่างงาน อัตราค่าจ้างขั้นต่า อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
1.1 โครงสร้างของกาลังแรงงาน
ผลการสารวจภาวการณ์ทางานของประชากรจั งหวัดจันทบุรี ระหว่างเดือ นกรกฎาคม –
กันยายน พ.ศ. 2563 จะสะท้อนถึงค่าประมาณของไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ซึ่งพบว่าจังหวัดจันทบุรีมีจานวน
ประชากรที่เป็นผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จานวน 468,336 คน ซึ่งอยู่ในกาลังแรงงาน 375,480 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 80.17 ของประชากรที่เป็นผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน 90,419 คน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 19.30 ของประชากรทีเ่ ป็นผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
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แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างประชากรจังหวัดจันทบุรีจาแนกตามสถานภาพแรงงาน
ผู้อยู่ในวัยทางาน
(อายุ 15 ปี ขึ้นไป)
468,336 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
377,917 คน

ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
90,419 คน
ผู้มีงานทา
375,480 คน

ทางานบ้าน
24,441 คน

ผู้ว่างงาน
2,437 คน

เรียนหนังสือ
18,606 คน

ผู้ที่รอฤดูกาล
0 คน

อื่นๆ
47,373 คน

ที่มา : สรุปผลการสารวจโครงการสารวจภาวการณ์ทางานของประชาชนจังหวัดจันทบุรี
สานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
*หมายเหตุ ใช่ข้อมูลเก่าของสานักงานสถิติจันทบุรี เมื่อไตรมาส 2/2563 ทั้งหมด

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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1.2 ภาวการณ์มีงานทาของประชากร
สาหรับกลุ่มผู้ที่อยู่ในวัยทางาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) ทั้งหมด 468,336 คน โดยเป็นผู้อยู่ใน
กาลังแรงงาน 377,917 คน จาแนกเป็นผู้มีงานทาจานวน 375,480 คน คิดเป็นร้อยละ 99.35 ของผู้อยู่ใน
กาลังแรงงาน เป็นผู้ว่างงานซึ่งหมายถึงผู้ไม่มีงานทา และพร้อมที่จะทางานมีจานวน 2,437 คน หรือคิดเป็น
อัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.64 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงาน และผู้รอฤดูกาลจานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
เมื่อเปรียบเทียบผู้ มีงานทาจ าแนกตามเพศในไตรมาสนี้จะพบว่า เพศชายมีอัตราส่ว นของการมีงานทา
สูงกว่าเพศหญิง โดยดูจากผู้มีงานทาจาแนกตามเพศ กล่าวคือ เพศหญิงมีงานทาจานวน 179,989 คน
คิดเป็นอัตราส่วนของการมีงานทา ร้อยละ 47.93 ของผู้มีงานทาทั้งหมด ขณะที่เพศชายมีงานทาจานวน
195,492 คน คิดเป็นร้อยละ 52.06 ของผู้มีงานทาทั้งหมด และเมื่อพิจารณาในภาพรวมจะพบว่าอัตรา
การมีงานทาซึ่งคานวณจากสัดส่วนผู้มีงานทาต่อผู้อยู่ในกาลังแรงงานมีอัตรา ร้อยละ 99.35 ซึ่งหมายความว่า
ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน 100 คน จะมีงานทาประมาณ 99 คน
ส่ ว นอั ตราการว่ างงานซึ่ ง คานวณจากผู้ว่า งงานต่อผู้อ ยู่ ใ นกาลังแรงงานมีอัต รา 0.64
โดยเพศชายจะมีอัตราการว่างงานสูงกว่ าเพศหญิง สาหรับตัวเลขในกลุ่มของผู้ที่ไม่อยู่ใ นกาลังแรงงาน ซึ่งมี
จานวน 90,419 คน พบว่าเป็ น ผู้ ที่ทางานบ้าน 24,441 คน คิดเป็นร้อยละ 27.03 ของผู้ไม่อยู่ในกาลั ง
แรงงาน เรี ยนหนังสือ 18,606 คน คิดเป็นร้อยละ 20.57 และอื่นๆ 47,373 คน คิดเป็นร้อยละ 52.39
ของผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน รายละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนประชากรจั ง หวั ด จั น ทบุ รี จาแนกตามเพศและสถานภาพแรงงาน
สถานภาพแรงงาน
ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
1. ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
1.1.1 ผู้มีงานทา
1.1.2 ผู้ว่างงาน
1.1.3 ผู้ที่รอฤดูกาล
2. ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
2.1 ทางานบ้าน
2.2 เรียนหนังสือ
2.3 อื่นๆ
อัตราการจ้างงานต่อกาลังแรงงาน
อัตราการว่างงาน

ชาย
227,257
196,965
195,492
1,474
0
30,292
1,337
6,180
22,775
86.02
0.74

หญิง
241,079
180,952
179,989
963
0
60,127
23,104
12,426
24,598
74.65
0.53

รวม
468,336
377,917
375,480
2,437
0
90,419
24,441
18,606
47,373
80.69
0.64

ที่มา : สรุปผลการสารวจโครงการสารวจภาวการณ์ทางานของประชาชนจังหวัดจันทบุรี
หมายเหตุ : 1. อัตราการจ้างงานต่อกาลังแรงงานจังหวัด =
ผู้มีงานทาในจังหวัด x 100
ผู้อยู่ในกาลังแรงงานในจังหวัด
2. อัตราการว่างงานจังหวัด = ผูว้ ่างงานในจังหวัด x 100
ผู้อยู่ในกาลังแรงงานในจังหวัด

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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1.2.1 ประเภทอุตสาหกรรม
สาหรับผู้มีงานทา 375,480 คน พบว่าทางานในภาคเกษตรกรรม 201,300 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.61 ของผู้มีงานทาทั้งหมด ส่วนผู้ที่ทางานนอกภาคเกษตรกรรมมีจานวน 174,180 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.38 ของผู้มีงานทาทั้งหมด โดยกลุ่มผู้ที่ทางานนอกภาคเกษตรกรรมจะทางานในสาขาการขายส่ง
การขายปลี ก มากที่สุ ด จ านวน 57,645 คน คิดเป็นร้อยละ 33.09 ของผู้ ทางานนอกภาคเกษตรกรรม
รองลงมาคือสาขาการผลิต จานวน 23,939 คน คิดเป็นร้อยละ 13.74 ของผู้ทางานนอกภาคเกษตรกรรม
สาขากิจ การโรงแรม และ อาหาร จ านวน 22,473 คน คิดเป็น ร้อยละ 12.90 ของผู้ ทางานนอกภาค
เกษตรกรรม สาขาการก่อสร้าง จานวน 15,992 คน คิดเป็นร้อยละ 9.18 ของผู้ทางานนอกภาคเกษตรกรรม
และสาขาการศึกษา จานวน 11,079 คน คิดเป็นร้อยละ 6.36 ของผู้ทางานนอกภาคเกษตรกรรม
แผนภูมิที่ 1 ผู้มีงานทาจังหวัดจันทบุรี จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรมนอกภาคเกษตรกรรม
(5 อันดับแรก) ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

ที่มา : สรุปผลการสารวจโครงการสารวจภาวการณ์ทางานของประชาชนจังหวัดจันทบุรี
1.2.2 อาชีพ
เมื่อพิจารณาผู้มีงานทาจาแนกตามอาชีพในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 จากผลการสารวจปรากฏว่า
155,912 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 41.52 ของผู้มีงานทาทั้งหมด เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร
และการประมง รองลงมาคือ อาชีพพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ 71,267 คน คิดเป็นร้อยละ 18.98
ของผู้มีงานทาทั้งหมด พนักงานบริการฯ 64,075 คน คิดเป็นร้อยละ 17.06 ของผู้มีงานทาทั้งหมด
ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 35,489 คน คิดเป็นร้อยละ 22.76 ของ
ผู้มีงานทาทั้งหมด และผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 15,057 คน คิดเป็นร้อยละ 9.65 ของผู้มีงานทาทั้งหมด
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แผนภูมิที่ 2 ผู้มีงานทาจังหวัดจันทบุรี จาแนกตามอาชีพ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (5 อันดับแรก)
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

ที่มา : สรุปผลการสารวจโครงการสารวจภาวการณ์ทางานของประชาชนจังหวัดจันทบุรี
1.2.3 สถานภาพการทางาน
ในจานวนผู้มีงานทาทั้งสิ้น 375,480 คน เมื่อพิจารณาถึงสภาพการทางาน ผลการสารวจ
พบว่าส่ ว นใหญ่ ทางานเอกชน จ านวน 132,638 คน หรื อคิดเป็นร้อยละ 35.32 ของผู้ มีงานทาทั้งหมด
ทางานส่วนตัว จานวน 107,829 คน คิดเป็นร้อยละ 28.71 ของผู้มีงานทาทั้งหมด ช่วยธุรกิจครัวเรือน
จานวน 84,360 คน คิดเป็นร้อยละ 22.46 ของผู้มีงานทาทั้งหมด ลูกจ้างรัฐบาล จานวน 30,650 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.16 ของผู้มีงานทาทั้งหมด นายจ้าง จานวน 20,003 คน คิดเป็นร้อยละ 5.32 ของผู้มีงานทา
ทั้งหมด และการรวมกลุ่ม จานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้มีงานทาทั้งหมด

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบผู้มีงานทาจังหวัดจันทบุรี จาแนกตามสถานภาพการทางาน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 กับไตรมาสที่ 3 ปี 2563

ที่มา : สรุปผลการสารวจโครงการสารวจภาวการณ์ทางานของประชาชนจังหวัดจันทบุรี
1.2.4 ผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบจาแนกตามระดับการศึกษา
สาหรั บด้านการศึกษา พบว่าแรงงานในระบบส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา
มีจานวน 94,119 คน คิดเป็นร้อยละ 25.06 ของผู้มีงานทาทั้งหมด รองลงมาคือระดับต่ากว่าประถมศึกษา
จานวน 85,476 คน คิดเป็นร้อยละ 22.76 ของผู้มีงานทาทั้งหมด และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน
70,029 คน คิดเป็นร้อยละ 18.65 ของผู้มีงานทาทั้งหมด
แผนภูมิที่ 4 ผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานในระบบจาแนกตามระดับการศึกษา

ที่มา : สรุปผลการสารวจโครงการสารวจภาวการณ์ทางานของประชาชนจังหวัดจันทบุรี

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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1.2.5 ชั่วโมงการทางานต่อสัปดาห์
ในจานวนผู้มีงานทา 375,480 คน นั้น ผู้มีงานทาในสัปดาห์การสารวจตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
มีจ านวน 359,070 คน คิ ดเป็ น ร้ อ ยละ 95.62 ของผู้ มี งานท า และผู้ ไม่ ไ ด้ท างานในสั ป ดาห์ การส ารวจ
แต่มีงานประจา (ชั่วโมงทางาน เป็น “0”) จานวน 16,410 คน คิดเป็นร้อยละ 4.37 ผู้ที่มีชั่วโมงการทางาน
สู ง สุ ด นั้ น พบว่ าเป็ น ผู้ ที่ ทางานตั้ง แต่ 40-49 ชั่ ว โมง จานวน 144,586 คน หรือ คิ ดเป็ นร้ อยละ 38.50
รองลงมาคือผู้ที่ทางานตั้งแต่ 50 ชั่วโมงขึ้นไป จานวน 65,948 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 17.56 ผู้ทางานตั้งแต่
35-39 ชั่วโมง จานวน 55,186 คน คิดเป็นร้อยละ 14.69
แผนภูมิที่ 5 เปรียบเทียบผู้มีงานทาจังหวัดจันทบุรี จาแนกตามชั่วโมงการทางานต่อสัปดาห์
ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 กับไตรมาสที่ 3 ปี 2563

ที่มา : สรุปผลการสารวจโครงการสารวจภาวการณ์ทางานของประชาชนจังหวัดจันทบุรี
1.3 ภาวการณ์ว่างงานของประชากร
ประชากรของจังหวัดจันทบุรีที่ว่างงานทั้งสิ้น 2,437 คน เป็นชาย 1,474 คน คิดเป็นร้อยละ
60.48 ของผู้ว่างงาน และเป็นหญิง 963 คน คิดเป็นร้อยละ 39.51 ของผู้ว่างงาน
ส าหรั บ อั ตราการว่า งงานของประชากร ซึ่ งหมายถึ ง สั ด ส่ ว นของผู้ ว่ างงานต่ อจ านวน
ประชากรที่อยู่ในกาลังแรงงานรวม พบว่า จังหวัดจันทบุรี มีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.64
ตารางที่ 2 จานวนและอัตราการว่างงาน จาแนกตามเพศ
เพศ

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน

ผู้ว่างงาน

อัตรา
(ร้อยละ)

ชาย

196,965

1,474

0.74

หญิง

180,952

963

0.53

377,917

2,437

0.64

รวม
หมายเหตุ : อัตราการว่างงาน =

ผูว้ า่ งงาน X 100
ผูอ้ ยูใ่ นกาลังแรงงาน

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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1.4 แรงงานนอกระบบ
สานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ได้ มีการสารวจเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ ซึ่ง จากการสารวจ
พบว่า มีแรงงานนอกระบบทั้งสิ้นจานวน 226,066 คน โดยผู้ชายมีสัดส่วนมากกว่าผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ
53.43 และ 46.57 ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด
ตารางที่ 3 ผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบจาแนกตามเพศ
ผู้อยู่ในแรงงานนอกระบบ
จานวน
ร้อยละ
ชาย
120,779
53.43
หญิง
105,287
46.57
รวม
226,066
100
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ ปี 2562
ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
เมื่อพิจารณาจาแนกแรงงานนอกระบบ ตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมที่มีจานวน
แรงงานนอกระบบสูงสุด 5 อันดับแรก คือ เกษตรกรรม จานวน 133,413 คน คิดเป็นร้อยละ 59.01 ของ
ผู้ที่มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ การขายส่ง ขายปลีก จานวน 38,235 คน คิดเป็นร้อยละ 16.91 ของ
ผู้ที่มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร จานวน 22,474 คน คิดเป็นร้อยละ
9.94 ของผู้ที่มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ การผลิต 11,369 คน คิดเป็นร้อยละ 5.03 ของผู้ที่มีงาน
ทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ การก่อสร้าง จานวน 8,712 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85 ของผู้ที่มีงานทา ที่อยู่ใน
แรงงานนอกระบบ
แผนภูมิที่ 6 ผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ ปี 2562
ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
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เมื่อพิจารณาแรงงานนอกระบบจาแนก ตามอาชีพ พบว่า มีงานทาในอาชีพต่างๆ สูงสุด 5 อันดับแรก
คือ ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านเกษตรและประมง จานวน 122,762 คน คิดเป็นร้อยละ 54.30 ของผู้ที่มีงาน
ทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ พนักงานบริการ 52,197 คน คิดเป็นร้อยละ 23.09 ของผู้ที่มีงานทาที่อยู่ใน
แรงงานนอกระบบ ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจอื่นๆ 20,356 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00
ของผู้ที่มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ อาชีพพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ 17,956
คน คิดเป็นร้อยละ 7.94 ของผู้ที่มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ ผู้ปฏิบัติงานโรงานเครื่องจักร 4,487 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.98 ของผู้ที่มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบองผู้มีงานทา
แผนภูมิที่ 7 ผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบจาแนกตามอาชีพ
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ ปี 2562
ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
เมื่อพิ จ ารณาแรงงานนอกระบบ จ าแนกตามอายุ พบว่าส่ ว นใหญ่มีอายุอยู่ใ นช่ว ง 60 ปี ขึ้นไป
มีจานวน 42,402 คน คิดเป็นร้อยละ 18.76 ของผู้ที่มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ รองลงมาคือผู้มีอายุ
50-54 ปี มีจานวน 29,813 คน คิดเป็นร้อยละ 13.19 ของผู้ที่มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ และอายุ
55-59 ปี จานวน 28,343 คน คิดเป็นร้อยละ 12.54 ของผู้ที่มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ ส่วนช่วง
อายุที่มีจานวนน้อยที่สุด คือ ช่วงอายุ 15-19 ปี จานวน 4,673 คน คิดเป็นร้อยละ 2.07 ของผู้ที่มีงานทา
ที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ
แผนภูมิที่ 8 ผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบจาแนกตามอายุ

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
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สาหรับด้านการศึกษา พบว่าแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับต่ากว่าประถมศึกษา
คือมีจานวน 64,863 คน คิดเป็นร้อยละ 28.69 ของผู้ที่มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ รองลงมาคือ
ระดับประถมศึกษา จานวน 61,227 คน คิดเป็นร้อยละ 27.08 ของผู้ที่มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ
และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 36,661 คน คิดเป็นร้อยละ 16.22 ของผู้ที่มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอก
ระบบ
แผนภูมิที่ 9 ผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบจาแนกตามระดับการศึกษา
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ ปี 2562
ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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1.5 อัตราค่าจ้างขั้นต่า
จังหวัดจันทบุรีมีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่าให้ลูกจ้างมีค่าครองชีพที่สามารถดารงชีวิตอยู่
ได้ ต ามอั ต ภาพ เท่ า ที่ น ายจ้ า งจะมี ค วามสามารถในการจ่ า ยได้ ใ นภาวะเศรษฐกิ จ สั ง คม ของจั ง หวั ด
ตามลาดับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ดังนี้
ตารางที่ 4 อัตราค่าจ้างขั้นต่าในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2551 – 2563
ลาดับ

พ.ศ.

ค่าจ้าง (บาท)

1

2551

158

2

2552

163

3

2553

167

4

2554

179

5

2555

250

6

2556

300

7

2557

300

8

2558

300

9

2559

300

10

2560

305

11

2561

318

12

2563

323

1.5 อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
คณะกรรมการค่าจ้างได้ศึกษา และพิจารณาถึงอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับในแต่ละสาขาอาชีพ
ประกอบด้วยทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ แล้วจึงออกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้าง
ขั้นต่าฉบับที่ 10 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เพื่อกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่า (ฉบับที่ 10) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 โดยมีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

32

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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ตารางอัตราค่าจ้างขั้นต่าใหม่
ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่า (ฉบับที่ 10)
ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

จานวน
(จังหวัด)
336
335

อัตราค่าจ้างขั้นต่า
เขตท้องที่บังคับใช้
(บาท/วัน)
2
จังหวัดชลบุรีและภูเก็ต
1
จังหวัดระยอง
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี
331
6
สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
330
1
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดกระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ตราด นครราชสีมา
325
14
พระนครศรีอยุธยา พังงา ลพบุรี สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี หนองคาย และอุบลราชธานี
324
1
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดกาฬสินธุ์ จันทบุรี นครนายก มุกดาหาร สกลนคร และ
323
6
สมุทรสงคราม
จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ
บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์
320
21
พะเยา ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สระแก้ว สุรินทร์ อ่างทอง
อุดรธานี และอุตรดิตถ์
จังหวัดกาแพงเพชร ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก
นครศรีธรรมราช พิจิตร แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง
315
22
ราชบุรี ลาปาง ลาพูน ศรีสะเกษ สตูล สิงห์บุรี สุโขทัย
หนองบัวลาภู อุทัยธานี และอานาจเจริญ
313
3
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา
ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่า ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

หมายเหตุ 1. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่า (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 และคาชี้แจง ได้ที่นี่

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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2. การส่งเสริมการมีงานทา
2.1 การบริการจัดหางานภาครัฐ
ภารกิจ การส่งเสริมให้ประชากร มีงานทา ดาเนินการโดย สานัก งานจัดหางานจังหวัด
จั น ทบุ รี การส่ ง เสริ ม การมี ง านท าในรู ป แบบการจั ด หางาน มี ทั้ ง การหางานในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยการจัดหางานในจังหวัดจันทบุรี ในช่วงไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2563)
มีตาแหน่งงานว่างที่แจ้งผ่ านสานั กงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี 4,605 อัตรา เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ ว
คิดเป็นร้อยละ 87.36 มีผู้ลงทะเบียนสมัครงาน ในไตรมาสนี้ทั้งหมด 266 คน ลดลงจากไตรมาสที่แล้วคิดเป็น
ร้อยละ 87.59 ผู้ได้รับการบรรจุงานมีจานวน 370 คน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วคิดเป็นร้อยละ 2.43
สาหรับตาแหน่งงานว่างไตรมาสที่ 3 นี้ พบว่าเป็นชาย 170 อัตรา คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ
3.69) ของตาแหน่งงานว่างทั้งหมด ขณะที่เพศหญิงมี 138 อัตรา (ร้อยละ 2.99) และไม่ระบุเพศ 4,297 อัตรา
(ร้ อยละ 93.31) การที่ตาแหน่ งงานว่างส่ ว นใหญ่ไม่ได้ระบุเพศ แสดงให้เห็ นว่าสถานประกอบการหรือ
นายจ้างพิจารณาเห็นว่างานโดยทั่วไปไม่ว่าชายหรือหญิงก็สามารถทาได้เช่นกัน หรือไม่มีความแตกต่าง
ในเรื่องเพศ ในอีกประการหนึ่งนายจ้ างพิจารณาเห็นว่าการไม่ระบุจะมีผ ลดีในด้านโอกาสการคัดเลื อก
มากกว่าระบุเพศ
แผนภูมิที่ 10 ตาแหน่งงานว่างในจังหวัดจันทบุรีจาแนกตามเพศ ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 และ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
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เมื่อพิจารณาถึงจานวนผู้มาลงทะเบียนสมัครงานในไตรมาสนี้ พบว่า มีจานวนทั้งสิ้น 266 คน
เป็นชาย 73 คน (ร้อยละ 27.44) ของผู้ลงทะเบียนสมัครงานทั้งหมด และเป็นหญิง 193 คน (ร้อยละ 72.55)
ของผู้ลงทะเบียนสมัครงานทั้งหมด
ขณะที่ มีก ารบรรจุ งานทั้ง สิ้ น 370 คน เป็น เพศชาย จานวน 126 คน (ร้ อ ยละ 34.05)
ของผู้บรรจุงานทั้งหมด และเป็นเพศหญิง จานวน 244 คน (ร้อยละ 65.94) ของผู้บรรจุงานทั้งหมด โดยเพศ
หญิงได้รับการบรรจุงานมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 31.89
แผนภู มิ ที่ 11 จ านวนต าแหน่ ง งานว่ า ง/ผู้ ส มั ค รงาน/และการบรรจุ ง านใน จั ง หวั ด จั น ทบุ รี
จาแนกตามเพศ ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 และ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
สาหรับตาแหน่งงานว่างตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับมัธยมศึกษามีตาแหน่งงานว่าง
สูงสุด 1,773 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 38.50 ของตาแหน่งงานว่างทั้งหมด รองลงมาคือประถมศึกษาและต่ากว่า
จานวน 1,664 อัตรา (ร้อยละ36.13) และระดับปวช. จานวน 324 อัตรา (ร้อยละ 7.03) ของตาแหน่งงานว่าง
ทั้งหมด ระดับ ปวส. จานวน 320 อัตรา (ร้อยละ 6.94) ของตาแหน่งงานว่างทั้งหมด ระดับปริญญาตรี
จานวน 312 คน (ร้อยละ 6.77) ของตาแหน่งงานว่างทั้งหมด ระดับอนุปริญญาตรี จานวน 207 อัตรา (ร้อยละ
4.49) ของตาแหน่งงานว่างทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานในจังหวัดจันทบุรีมีความต้องการแรงงาน
ระดับมัธยมศึกษาในอัตราส่วนที่สูงกว่าระดับอื่นๆ
สาหรับผู้ลงทะเบียนสมัครงาน พบว่าผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ลงทะเบียนสูงสุด
จานวน 127 คน (ร้อยละ 47.74) ของผู้ลงทะเบียนสมัครงานทั้งหมด รองลงมาคือระดับปริญญาตรี จานวน
84 คน (ร้อยละ 31.57) ของผู้ลงทะเบียนสมัครงานทั้งหมด ระดับประถมและต่ากว่า จานวน 21 คน (ร้อยละ 7.09)
ระดับปวส. จานวน 20 คน (ร้อยละ 7.51) ของผู้ลงทะเบียนสมัครงานทั้งหมด และระดับปวช. จานวน 10 คน
(ร้อยละ 3.75) ของผู้ลงทะเบียนสมัครงานทั้งหมด ระดับอนุปริญญา จานวน 4 คน (ร้อยละ 1.50)
ด้านการบรรจุงาน พบว่า การศึกษาที่ได้รับการบรรจุงานสูงสุด คือ ระดับประถมศึกษา
และต่ากว่า จานวน 154 คน (ร้อยละ 41.62) ของผู้บรรจุงานทั้งหมด รองลงมาเป็น ระดับปริญญาตรี
จานวน 102 คน (ร้ อยละ 27.56) ของผู้บรรจุงานทั้งหมด ระดับมัธ ยมศึกษา จานวน 61 คน (ร้อยละ
16.48) ของผู้บรรจุงานทั้งหมด ระดับปวส. จานวน 32 คน (ร้อยละ 8.64) ระดับปวช. จานวน 18 คน (ร้อยละ
4.86) ของผู้บรรจุงานทั้งหมด

38
ในด้ า นอาชี พ พบว่ า ไตรมาสนี้ อ าชี พ ที่ มี ต าแหน่ ง งานว่ า งสู ง สุ ด 3 อั น ดั บ แรก คื อ
(1) อาชีพงานพื้นฐาน จานวน 3,677 อัตรา (ร้อยละ 79.84) ของตาแหน่งงานว่างทั้งหมด (2) พนักงาน
บริ ก าร พนั ก งานขายในร้ า นค้ า และตลาด จ านวน 256 อั ตรา (ร้ อยละ 5.55) ของต าแหน่ งงานว่ างทั้ งหมด
(3) ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 250 อัตรา (ร้อยละ5.42) ของตาแหน่งงานว่างทั้งหมด
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

แผนภูมิที่ 12 เปรียบเทียบตาแหน่งงานว่าง จาแนกตามอาชีพ

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
สาหรั บ อาชีพที่มีผู้ ล งทะเบียนสมัครงาน สู งสุ ด 3 อันดับแรกคือ (1) พนักงานบริการ
พนั กงานขายในร้ านค้าและตลาด จานวน 99 คน (ร้อยละ 37.21) ของผู้ล งทะเบียนสมัครงานทั้งหมด
(2) ช่างเทคนิ คและผู้ ปฏิบั ติงานที่เกี่ย วข้อง จานวน 66 คน (ร้อยละ 24.81) ของผู้ลงทะเบียนสมัครงานทั้งหมด
(3) เสมียน เจ้าหน้าที่ จานวน 63 คน (ร้อยละ 23.68) ของผู้ลงทะเบียนสมัครงานทั้งหมด
แผนภูมิที่ 13 เปรียบเทียบผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จาแนกตามอาชีพ

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
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การบรรจุงานสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) ช่างเทคนิคและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จานวน
98 คน (ร้อยละ 26.48) ของผู้บรรจุงานทั้งหมด (2) อาชีพงานพื้นฐาน จานวน 97 คน (ร้อยละ 26.21) ของผู้
บรรจุงานทั้งหมด (3) พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด จานวน 79 คน (ร้อยละ 21.35) ของผู้
บรรจุงานทั้งหมด
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

แผนภูมิที่ 14 เปรียบเทียบการบรรจุงาน จาแนกตามอาชีพ

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
แผนภูมิที่ 15 ตาแหน่งงานว่าง/ผู้สมัครงาน/การบรรจุงานในจังหวัดจันทบุรี จาแนกตามอาชีพ
ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
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เมื่ อ ศึ ก ษาจ านวนต าแหน่ ง งานว่ า งตามประเภทอุ ต สาหกรรม พบว่ า อุ ต สาหกรรม
ที่มีตาแหน่งงานว่างสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และ
จักรยานยนต์ จานวน 3,060 อัตรา (ร้อยละ 66.44) ของตาแหน่งงานว่างทั้งหมด (2) การผลิต จานวน 476
อัตรา (ร้อยละ 10.33) ของตาแหน่งงานว่างทั้งหมด (3) กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่นๆ
จานวน 254 อัตรา (ร้อยละ 5.51) ของตาแหน่งงานว่างทั้งหมด
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

แผนภูมิที่ 16 เปรียบเทียบตาแหน่งงานว่าง จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
สาหรับการบรรจุงานตามประเภทอุตสาหกรรม ได้แก่ (1) การขายส่ง การขายปลีก การ
ซ่ อ มแซมยานยนต์ รถจั ก รยานยนต์ จ านวน 153 อั ต รา (ร้ อ ยละ 41.35) ของผู้ บ รรจุ ง านทั้ ง หมด
(2) ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร จานวน 57 อัตรา (ร้อยละ 15.40) ของผู้บรรจุงานทั้งหมด (3) การผลิต
จานวน 57 อัตรา (ร้อยละ 15.40) ของผู้บรรจุงานทั้งหมด
แผนภูมิที่ 17 เปรียบเทียบจานวนการบรรจุงาน จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
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เมื่อพิจารณาจานวนตาแหน่งงานว่าง จาแนกตามอายุ พบว่าส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง
18-24 ปี มีจานวน 1,272 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 27.62 ของตาแหน่งงานว่างทั้งหมด รองลงมาคือผู้มีอายุ
25-29 ปี มีจานวน 1,014 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 22.01 ของตาแหน่งงานว่า งทั้งหมด และอายุ 30-39 ปี
มีจานวน 879 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 19.08 ของตาแหน่งงานว่างทั้งหมด
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

แผนภูมิที่ 18 จานวนตาแหน่งงานว่างจาแนกตามช่วงอายุ

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
เมื่อพิจารณาจานวนผู้ลงทะเบียนสมัครงานจาแนกตามอายุ พบว่าส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง
18-24 ปี มีจานวน 117 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 43.98 ของผู้ลงทะเบียนสมัครงานทั้งหมด รองลงมาคือ
ผู้มีอายุ 15-17 ปี มีจานวน 68 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 25.56 ของผู้ลงทะเบียนสมัครงานทั้งหมด และอายุ
25-29 ปี มีจานวน 39 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 14.66 ของตาแหน่งงานว่างทั้งหมด
แผนภูมิที่ 19 จานวนผู้ลงทะเบียนสมัครงานจาแนกตามช่วงอายุ

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี

42
เมื่อพิจารณาจานวนผู้ ได้รับการบรรจุงานจาแนกตามอายุ พบว่าส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง
30-39 ปี มีจานวน 120 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 32.43 ของผู้ได้รับการบรรจุงานทั้งหมด รองลงมาคือผู้มีอายุ
18.24 ปี มีจานวน 88 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 23.78 ของผู้ได้รับการบรรจุงานทั้ง หมด และอายุ 40-49 ปี
มีจานวน 81 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 21.89 ของผู้ได้รับการบรรจุงานทั้งหมด
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

แผนภูมิที่ 20 จานวนผู้ได้รับการบรรจุงานจาแนกตามช่วงอายุ

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
2.2 แรงงานต่างด้าว
แรงงานต่างด้ าวที่เข้ามาทางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไตรมาสนี้ มีจานวนทั้งสิ้น
1,702 อัตรา โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงาน ประเภทชั่วคราว (มาตรา 9) จานวน 1,372 คน (ร้อยละ 80.61)
ของจ านวนแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายทั้งหมด รองลงมาคือ ประเภทมาตรา 13 ยกเว้นมติ ครม. (4)
และ (5) จานวน 329 คน (ร้อยละ 19.33) ของจานวนแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายทั้งหมด และประเภท
ตลอดชีพ จานวน 1 คน (ร้อยละ 0.05) ของจานวนแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายทั้งหมด
แผนภูมิที่ 21 เปรียบเทียบแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจังหวัดจันทบุรี จาแนกตามประเภทการได้รั บ
อนุญาต

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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ส าหรั บ แรงงานต่ างด้า วตามมติ คณะรั ฐ มนตรี (ครม.) เป็ นแรงงานที่ เข้ ามาหรือ อยู่ ใ น
ราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้ าเมือง เพื่อทดแทน
การขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย แรงงานในกลุ่มนี้ มี 3 สัญชาติ ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา มีจานวน
แรงงานต่างด้าว ที่อยู่ในระบบทะเบียนของสานักงานจัดหางานจังหวัด จันทบุรี จานวนทั้งสิ้น 5,989 คน
หากพิจารณาตามสัญชาติ พบว่าสัญชาติกัมพูชามีจานวนมากที่สุด 3,298 คน (ร้อยละ 55.06) ของจานวน
แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานตามมติ ครม. รองลงมาคือ สัญชาติพม่า มีจานวน 1,414 คน (ร้อยละ
23.60) ของจานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานตามมติ ครม. และสัญชาติลาว มีจานวน 1,277 คน
(ร้อยละ 21.32) ของจานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานตามมติ ครม.
แผนภูมิที่ 22 เปรียบเทียบแรงงานต่างด้าวตามมติ ครม. จังหวัดจันทบุรี จาแนกตามสัญชาติ

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
หมายเหตุ : * คนต่างด้าวเข้ามาทางานในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมื องเพื่อมาทางาน อันจาเป็นและเร่งด่วน
ที่มีระยะเวลาทางานไม่เกิน 15 วัน และได้รับใบอนุญาตตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนกาหนดแล้ว
** คนต่างด้าวที่ได้รับ อนุญาตให้เข้ามาทางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือ กฎหมายอื่ น
ที่ผอู้ นุญาตตามกฎหมายดังกล่าวแจ้งการอนุญาตพร้อมรายละเอียดที่อธิบดีกรมการจัดหางานกาหนดต่อนายทะเบียนแล้ว

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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2.3 แรงงานไทยในต่างประเทศ
2.3.1 คนหางานที่ต้องการเดินทางไปทางานต่างประเทศ
คนหางานที่แจ้งการเดินทางไปทางานต่างประเทศตามกฎหมายกับสานักงานจัดหางาน
จังหวัดจันทบุรี ในไตรมาสนี้มีจานวน 1 คน เป็นชาย 1 คน เป็นหญิง 0 คน (รายละเอียดตามตาราง)
ตารางที่ 5 จานวนคนหางานแจ้งการเดินทางไปทางานต่างประเทศตามกฎหมาย จาแนกตามเพศ
ประเทศ และตาแหน่งงาน
ที่
1
2
3
4

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

รวม

เพศ
ชาย

หญิง

รวม

1

0

1

1

0

1

ตาแหน่ง
ช่างเชื่อม

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
หากพิจารณาตามวิธีการเดินทางพบว่า เดินทางด้วยตนเอง มีจานวน 0 คน (ร้อยละ 0.00) และเดินทาง
โดยวิธี Re-Entry คือกลับไปทางานอีกครั้งหนึ่ง โดยการต่ออายุสัญญา มีจานวน 1 คน (ร้อยละ 100)
ตารางที่ 6 จานวนแรงงานไทยที่แจ้งการเดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามวิธีการเดินทาง
วิธีการเดินทาง
1. เดินทางด้วยตนเอง
2. กรมการจัดหางานจัดส่ง
3. บริษัทจัดหางานจัดส่ง
4. นายจ้างพาไปฝึกงาน
5. นายจ้างพาไปทางาน
6. Re-Entry
รวม
ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี

จานวน (คน)

ร้อยละ

0
0
0
0
0
1
1

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100
100

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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3. การพัฒนาศักยภาพแรงงาน
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (กรกฎาคม – กันยายน) สานักงานพัฒนาฝี มือแรงงานจันทบุรี
ได้ดาเนินการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้านต่างๆ ได้แก่ การฝึกเตรียมเข้าทางาน การฝึกยกระดับฝีมือ
แรงงาน และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานให้มีมาตรฐานฝีมือทัดเทียมกับ
ประเทศต่างๆ ในขณะเดียวกันเป็นการพัฒนาทักษะ ให้สอดคล้องกับความต้ องการของตลาดแรงงานด้วย
นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพด้วย
3.1 การฝึกเตรียมเข้าทางาน
เป็นการฝึกพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานใหม่ซึ่ งในไตรมาสนี้ มีผู้เข้ารับการทดสอบ 18
คน ผ่านการทดสอบ 0 คน
- ช่างก่อสร้าง จานวน 12 คน มีผู้ผ่านการทดสอบ จานวน 0 คน
ช่างเครื่องกล จานวน 1 คน มีผู้ผ่านการทอดสอบ จานวน 0 คน
- ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จานวน 5 คน มีผู้ผ่านการทดสอบ จานวน 0 คน
แผนภูมิที่ 23 การฝึกเตรียมเข้าทางานในจังหวัด จาแนกตามกลุ่มอาชีพ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

ที่มา : สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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3.2 การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
เป็นการพัฒนายกระดับฝีมือ และศักยภาพแรงงาน เพื่อรองรับการแข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรม จานวน 297 คน โดยผ่านการยกระดับฝีมือแรงงาน จานวน 297 คน
- ช่างอุตสาหกรรม จานวน 62 คน มีผู้ผ่านการทดสอบ จานวน 62 คน
- ช่างเครื่องกล จานวน 100 คน มีผู้ผ่านการทดสอบ จานวน 100 คน
- ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จานวน 65 คน มีผู้ผ่านการทดสอบ จานวน 65คน
- ธุรกิจและบริการ จานวน 70 คน มีผู้ผ่านการทดสอบ จานวน 70 คน
แผนภูมิที่ 24 การฝึกเตรียมยกระดับฝีมือในจังหวัด จาแนกตามกลุ่มอาชีพ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

ที่มา : สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี
3.3 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ส่ ว นการทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน พบว่า ไตรมาสนี้ มีจานวน 13 คน ผ่ านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จานวน 9 คน
- ช่างไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์ จานวน 13 คน มีผู้ผ่านการทดสอบ จานวน 9คน
แผนภูมิที่ 25 การทดสอบมาตรฐานฝีมือในจังหวัด จาแนกตามกลุ่มอาชีพ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

ที่มา : สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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3.4 การฝึกอาชีพเสริมในจังหวัดจันทบุรี
การฝึกอาชีพเสริมในจังหวัดจันทบุรี ในไตรมาสนี้ มีจานวน 38 คน มีผู้ผ่านการทดสอบ
จานวน 38 คน
- ช่างเครื่องกล จานวน 20 คน มีผู้ผ่านการทดสอบ จานวน 20 คน
- เกษตรอุตสาหกรรม จานวน 18 คน มีผู้ผ่านการทดสอบ จานวน 18 คน
แผนภูมิที่ 26 การฝึกอาชีพเสริมในจังหวัด จาแนกตามกลุ่มอาชีพ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

ที่มา : สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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4. การคุ้มครองแรงงานและการดูแลให้ลูกจ้างได้รับสวัสดิการ
4.1 การตรวจแรงงาน
กระทรวงแรงงานนอกจากจะมีภ ารกิ จด้ า นการส่ งเสริ ม การมีง านท า การพัฒ นาฝี มื อ
แรงงานยกระดั บ ฝี มื อ แรงงานให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ของตลาดแรงงาน และทั ด เที ย มมาตรฐานสากลแล้ ว
อีกภารกิจหนึ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่ องภายหลั งจากการส่ งเสริมให้ ประชาชนมีงานทาแล้ วคือ ภารกิจด้านการ
คุ้มครองลู กจ้าง นายจ้ าง ให้ ได้รั บความเป็นธรรมในการจ้างงาน โดยสานักงานสวัส ดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดจันทบุรี เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการคุ้มครองแรงงานให้ได้รับความเป็นธรรม จากการ
จ้ า งงาน ภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงาน เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ถู ก เอารั ด เอาเปรี ย บจากนายจ้ า ง โดยมี
จุดมุ่งหมายสูงสุด คือ ให้ผู้ใช้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันในอีกด้านหนึ่ง ก็ต้องผดุงไว้ซึ่งความ
ยุติธรรมแก่ฝ่ายนายจ้าง
ทั้ ง นี้ มาตรการที่ จ ะช่ ว ยให้ ผู้ ใ ช้ แ รงงานได้ รั บ รายได้ แ ละสวั ส ดิ ก ารที่ เ ป็ น ธรรม
เพียงพอต่อการดารงชีวิต รวมถึงได้รับการคุ้มครองแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ คือการตรวจสถาน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ ใ ช้ แ ร ง ง า น ไ ด้ รั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ แ ล ะ ดู แ ล ต า ม ก ฎ ห ม า ย ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น
จะเป็นมาตรการในการกระตุ้นให้ส ถานประกอบการเอาใจใส่ดูแลลูกจ้างของตนให้มากขึ้นด้วย ทั้งนี้จังหวัด
จันทบุรีมีจานวนสถานประกอบกิจการรวม 3,566 แห่ง ลูกจ้าง 30,642 คน ส่วนใหญ่จะเป็นสถานประกอบ
กิจการขนาด 1-4 คน มีจานวน 2,112 แห่ง
แผนภูมิที่ 27 แสดงขนาดและจานวนลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี
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ในไตรมาสที่ 3 สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี ได้ดาเนินการ
ตรวจสอบสถานประกอบกิ จ การทั้ ง สิ้ น 89 แห่ ง มี ลู ก จ้ า งที่ ผ่ า นการตรวจหรื อ ได้ รั บ การคุ้ ม ครองรวม
1,968 คน จาแนกเป็นชาย 1,098 คน คิดเป็นร้อยละ 55.79 ของลูกจ้างที่ตรวจทั้งหมด จาแนกเป็นหญิง
858 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 43.59 ของลู ก จ้ า งที่ ต รวจทั้ ง หมด เด็ ก จ านวน 2 คน ร้ อ ยละ 0.10 ซึ่ ง
สถานประกอบการที่ตรวจส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาด 10-19 คน จานวน 27 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
30..33 ของจานวนสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจทั้งหมด รองลงมาเป็นสถานประกอบการขนาด 20-49 คน
จ านวน 26 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 29.21 ของจ านวนสถานประกอบการที่ ผ่ า นการตรวจทั้ ง หมด
สถานประกอบการขนาด 5-9 คน จ านวน 21 แห่ ง คิ ดเป็นร้ อยละ 23.59 สถานประกอบการขนาด
1-4, 50-99 คน จานวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.74 ของจานวนสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจทั้งหมด
และสถานประกอบการขนาด 100-299 คน จ านวน 3 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 3.37 ของจ านวน
สถานประกอบการที่ผ่านการตรวจทั้งหมด
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

ตารางที่ 7 จานวนสถานประกอบการและลูกจ้างที่ผ่านการตรวจในจังหวัดจันทบุรี ไตรมาสที 3 ปี 2563
ขนาดสถานประกอบการ
1 - 4 คน
5 - 9 คน
10 - 19 คน
20 - 49 คน
50 - 99 คน
100-299 คน
300-499 คน
500-999 คน
1000 คนขึ้นไป
รวม

สถานประกอบการ
(แห่ง)
6
21
27
26
6
3
0
0
0
89

ลูกจ้าง
(คน)
7
147
365
670
401
368
0
0
0
1,968

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี
ในส่วนผลการตรวจพบว่าสถานประกอบการทั้งหมด 89 แห่ง ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
จานวน 89 แห่ง (ร้อยละ 100) ของจานวนสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจทั้งหมด ปฏิบัติ ไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย จานวน 0 แห่ง (ร้อยละ 0.00) ของจานวนสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจทั้งหมด

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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แผนภูมิที่ 28 เปรียบเทียบสถานประกอบการที่ปฏิบัติ ถูกต้อง / ไม่ถูกต้อง ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี
4.2 การตรวจความปลอดภัยในการทางาน
สาหรับการตรวจความปลอดภัยในการทางานซึ่งนอกจากเป็นเครื่องมือ ในการคุ้มครอง
ดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของลูกจ้างแล้ ว ในการตรวจความ
ปลอดภัยในการทางานยังมีอีกมาตรการหนึ่งที่ดาเนินการเพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้เจ้าของสถานประกอบการเห็น
ความส าคัญ และตระหนั กถึง เรื่ องความปลอดภั ยย่ อมส่ งผลถึง คุณภาพชี วิต ที่ดีข องผู้ ใช้ แรงงานตามมา
เมื่อคนงานมีคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ดี จะทางานอย่างมีค วามสุ ข และจะส่งผลต่อผลผลิตที่เพิ่ มสูงขึ้นของสถาน
ประกอบการอันนาไปสู่ผลกาไรที่ตามมานั่นเอง
ในไตรมาส 3 ปี 2563 ช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2563 สานักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี ได้ดาเนินการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการทั้งสิ้น 64 แห่ง
ลูกจ้างผ่านการตรวจทั้งสิ้น 2,029 คน
ประเภทอุ ต สาหกรรมที่ มี ก ารตรวจความปลอดภั ย สู ง สุ ด ในไตรมาส 3 ปี 2563 คื อ
ประเภทการขายส่ง การขายปลีกฯ จานวน 36 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 56.25 ของสถานประกอบการที่ตรวจ
ทั้งหมด รองลงมาคือประเภทการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าฯ จานวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.37 ของสถาน
ประกอบการที่ตรวจทั้งหมด ประเภทการผลิต จานวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.81 ของสถานประกอบการ
ที่ตรวจทั้งหมด และประเภทโรงแรม และภัตตาคาร จานวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.25 ของสถาน
ประกอบการที่ตรวจทั้งหมด ซึ่งผลการตรวจในไตรมาสนี้พบสถานประกอบการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
ความปลอดภัย จานวน 64 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ของสถานประกอบการที่ตรวจทั้งหมด และปฏิบัติ
ไม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัย จานวน 0 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของสถานประกอบการที่ตรวจ
ทั้งหมด
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ตารางที่ 8 ผลการตรวจความปลอดภัย/อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายจังหวัดจันทบุรี ไตรมาสที่ 3/2563
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

ผลการตรวจ

* อัตราการ
ปฏิบัติ
ไม่ถูกต้อง
-

ประเภทอุตสาหกรรม

สปก.ที่ผ่าน
การตรวจ

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

1.เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้
2.การประมง
3.การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน
4.การผลิต
5.การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา
6.การก่อสร้าง
7.การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์
รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน

1
2
5
1
3

1
2
5
1
3

-

36

36

-

8.โรงแรม และภัตตาคาร

4

4

-

-

9.การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม

6

6

-

-

10.การเป็นสื่อกลางทางการเงิน

-

-

-

-

11.กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า
12.การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ รวมทั้งการ
ประกันสังคมภาคบังคับ

2

2

-

-

-

-

-

-

13.การศึกษา

-

-

-

-

14.งานด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์
15.กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคม และการบริการส่วน
บุคคลอื่น ๆ

1

1

-

-

3

3

-

-

16.ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
17.องค์การระหว่างประเทศ และองค์การต่างประเทศอื่น ๆ
และสมาชิก

-

-

-

-

-

-

-

-

18.อื่น ๆ รับซื้อของเก่า

64

64

-

-

รวม
ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี

หมายเหตุ * สถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม x 100
สถานประกอบการทีผ่ ่านการตรวจจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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4.3 การแรงงานสัมพันธ์
นอกเหนือจากภารกิจด้านการคุ้มครองแรงงานและดูแลด้านความปลอดภัยทั้งแก่ลูกจ้าง
และนายจ้างแล้ว กระทรวงแรงงานโดยสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรียังมีภารกิจ
ในการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคม เพราะ
ระบบแรงงานสัมพันธ์ไม่เพียงเป็นการป้องกันความขัดแย้ง แต่ ยั ง จะคอยเสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ ที่ ดี
ต่ อ กั น ระหว่าง นายจ้าง ลูกจ้างและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในวงการ
แรงงาน ให้นายจ้างและลูก จ้างมีทัศนคติที่ดีต่อกันในการทางาน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในเชิงบวก เมื่อมี
ความเข้าใจกันเป็นอย่างดีย่อมไม่เกิดปัญหาขัดแย้งขึ้น เมื่อปัญหาขัดแย้งไม่มี พลังในการขับเคลื่อนงานหรือ
เพิ่มงานก็จะมี นาไปสู่การเพิ่มผลผลิต หรือผลิตภาพในการปฏิบัติงาน ลูกจ้าง หรือผู้ใช้แรงงานมีความสุขใน
การทางาน คุณภาพชีวิตย่อมดีขึ้นในที่สุด ขณะเดียวกันนายจ้างและลูกจ้าง เนื่องจากมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น
ผลกาไรตามมา ทั้งนี้ ในกลุ่มของนายจ้างและลูกจ้างจะมีการตั้ง องค์กร เพื่อทาหน้าที่เป็นตัวแทนของตนเอง
โดยเมื่อพิจารณาในส่วนขององค์กรนายจ้าง พบว่าจังหวัดจันทบุรียังไม่มีการจัดตั้งองค์กรนายจ้าง แต่อย่างใด
ในส่วนขององค์กรลูกจ้างพบว่าในจังหวัดจันทบุรียังไม่มีการจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง แต่จะมีสาขาของสหภาพแรงงาน
ของรัฐวิสาหกิจ ส่วนองค์กรอื่นๆ ยังไม่มีการจัดตั้ง
4.4 การเลิกจ้างแรงงาน
สานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี รายงานสถานการณ์เลิกจ้าง พบว่าในไตรมาสที่ 3
ปี 2563 มีสถานประกอบการที่เลิกกิจการจานวน 141 แห่ง ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง จานวน 298 คน
5. การดูแลให้ลูกจ้างและผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนตามสิทธิ
ภารกิจด้านการดูแลให้ลู กจ้างและผู้ประกั นตนได้รับประโยชน์ทดแทนตามสิทธิ เป็นอีก
ภารกิจที่กระทรวงแรงงาน โดยสานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี มีหน้าที่ต้องดูแลผู้ใช้แรงงานเพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีหลั กประกันชีวิตที่มั่งคงเมื่อยามแก่ชราอีกด้ว ย ซึ่งในไตรมาสนี้ พบว่ามีสถาน
ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จานวน 3,941 แห่ง ลดลงจากไตรมาสที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 0.35 ส่วน
ผู้ประกันตนมีจานวน 73,258 คน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว 12 คน คิดเป็นร้อยละ 0.01 ปัจจุบันจังหวัด
จันทบุรีมีสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมซึ่งเป็นสถานพยาบาลของรัฐบาลจานวน 1 แห่ง
5.1 กองทุนประกันสังคม
ในช่ว งไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (กรกฎาคม – กันยายน 2563) จานวนการใช้บริการของ
กองทุนประกันสังคม พิจารณาตามประเภทของประโยชน์ ทดแทน ซึ่งมี 7 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร
ทุพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน พบว่าจานวนผู้ใช้บริการมีทั้งสิ้น 33,295 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 45.44 ของผู้ประกันตนทั้งหมด ลดลงจากไตรมาสที่แล้ว 3,109 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9.33
สาหรับประเภทประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตน ใช้บริการสูงสุดในไตรมาสนี้ได้แก่ กรณี
สงเคราะห์บุตร 19,015 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 57.11 ของผู้ใช้บริการทั้งหมด รองลงมากรณีว่างงาน 7,186
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 21.58 กรณีเจ็บป่วย 3,361 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 10.09 กรณีชราภาพ 2,661 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 7.99 กรณีคลอดบุตร 551 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.65 กรณีทุพพลภาพ 402 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 1.20 และกรณีการตาย 119 ครั้ง คิดเป็นร้อย 0.35
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แผนภูมิที่ 29 เปรียบเทียบผู้ประกันตนในจังหวัดจันทบุรี ที่ใช้บริการกองทุนประกันสังคม จาแนกตาม
ประเภทประโยชน์ทดแทน ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 กับไตรมาสที่ 3 ปี2563
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี
หากพิ จ ารณาปริ ม าณการจ่ า ยเงิ น ประโยชน์ทดแทน จะพบว่า มีก ารจ่ายเงินทั้ ง สิ้น
88,194,142.14 บาท โดยมีกรณีว่างงานมีการจ่ายเงินทดแทนสูงสุดถึง 40,624,911.30 บาท (ร้อยละ
46.06) ของปริ ม าณการจ่ า ยเงิ น ประโยชน์ทดแทนทั้งหมด รองลงมาคือกรณีชราภาพ 15,854,543.19
บาท (ร้อยละ 17.97) ของปริมาณการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนทั้งหมด และกรณีสงเคราะห์บุตร 12,680,400.00
บาท (ร้อยละ 14.37) ของปริ ม าณการจ่ า ยเงิ น ประโยชน์ทดแทนทั้งหมด
แผนภูมิที่ 30 เปรียบเทียบการจ่ายประโยชน์ทดแทนจังหวัดจันทบุรี จาแนกตามประเภทประโยชน์
ทดแทน ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 กับไตรมาสที่ 3 ปี 2563

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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5.2 การประสบอันตราย/เจ็บป่วยจากการทางาน
ส าหรั บ การประสบอั น ตรายหรื อ เจ็ บ ป่ ว ย เนื่ อ งจากการท างานในรอบไตรมาสที่ 3
เดือนกรกฎาคม – กันยายน พบว่า การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานมีทั้งสิ้น 40 คน
โดยส่วนใหญ่เป็นการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยในสถานประกอบการขนาด 1,000 คนขึ้นไป จานวน 13
คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 ของผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานทั้งหมด ขนาด 1-10 จานวน 8
คน คิดเป็นร้อยละ 20 ของผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานทั้งหมด ขนาด 21-50 คน
จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 ของผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานทั้งหมด ขนาด 51100 คน จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ของผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานทั้งหมด
11-20 คนขึ้นไป จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ของผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน
ทั้งหมด ขนาด 101-200 คน จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ของผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการ
ทางานทั้งหมด ขนาด 201-500 คน จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ของผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
เนื่องจากการทางานทั้งหมด และขนาด 501-1,000 คน จานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้ประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานทั้งหมด
แผนภูมิที่ 31 เปรียบเทียบผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน จาแนกตามสถาน
ประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 กับไตรมาสที่ 3 ปี 2563

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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5.3 กองทุนเงินทดแทน
กองทุนเงินทดแทนให้ความคุ้มครองลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทางาน
ซึ่งในไตรมาสนี้มีผู้ใช้บริการ จานวน 41 คน ประเภทที่มีผู้มาใช้บริการสูงสุดคือ การหยุดงานไม่เกิน 3 วัน
จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 51.21 หยุดงานเกิน 3 วัน จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 39.02
แผนภูมิที่ 32 เปรียบเทียบผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน จาแนกตามประเภท
ความร้ายแรงไตรมาสที่ 2 ปี 2563 กับไตรมาสที่ 3 ปี 2563

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี
ตารางที่ 9 ผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน จาแนกตามสถานประกอบการ
สถานประกอบการ
1-10 คน
11-20 คน
21-50 คน
51-100 คน
101-200 คน
201-500 คน
501-1,000 คน
1,000 ขึ้นไป
รวม

ผู้ประสบภัยอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน
ไตรมาสที่ 2/2563
7
2
3
4
2
1
0
1
20

ไตรมาสที่ 3/2563
8
4
7
5
2
1
0
13
40

56
ตารางที่ 10 การใช้บริการกองทุนเงินทดแทน (เนื่องจากการทางาน) จาแนกตามประเภทเงินทดแทน
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

ประเภทเงินทดแทน
1.ค่าทดแทน
2.ค่ารักษาพยาบาล
3.ท่าทาศพ
4.ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทางาน
รวม

ไตรมาสที่ 3/2563
ผู้ใช้บริการ(คน)
จานวนเงิน (บาท)
86
765,548.60
19
215,371.80
3
113,000.00
0
0.00
108

1,093,920.40

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี
6. ผู้ประกันตนมาตรา 40
ผู้ประกันตนมาตรา 40 มีจานวน 27,004 คน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว 411 คน คิดเป็นร้อยละ 1.52

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

ตารางที่ 1 โครงสร้างประชากร
สถานภาพแรงงาน

รวม

ชาย

หญิง

ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

468,336

227,257

241,079

1. ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน

377,917

196,965

180,952

1.1 กาลังแรงงานปัจจุบัน

377,917

196,965

180,952

1.1.1 ผู้มีงานทา

375,480

195,492

179,989

1.1.2 ผู้ว่างงาน

2,437

1,474

963

-

-

-

90,419

30,292

60,127

2.1 ทางานบ้าน

24,441

1,337

23,104

2.2 เรียนหนังสือ

18,606

6,180

12,426

2.3 อื่นๆ

47,373

22,775

24,598

97,778

50,375

47,403

1.2 ผู้ที่รอฤดูกาล
2. ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน

ประชากรอายุต่ากว่า 15 ปี (ไม่อยู่ในวัยทางาน)
ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ตารางที่ 2 จานวนตาแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน

ตาแหน่งงานว่าง (อัตรา)

ชาย
170

จานวน
หญิง
ไม่ระบุ
138
4,297

รวม
4,605

ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน (คน)

73

193

-

266

บรรจุงาน (คน)

126

244

-

370

ประเภท

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัด
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สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

ตารางที่ 3 จานวนตาแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จาแนกตามการศึกษา
ตาแหน่งงานว่าง
(อัตรา)
1,664

ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
(คน)
21

บรรจุงาน
(คน)
154

มัธยมศึกษา

1,773

127

61

ปวช.
- พาณิชย์
- ช่าง
- อื่นๆ

0
0
324

2
1
7

0
0
18

อนุปริญญา

0
0
320
207

2
7
11
4

1
2
27
2

ปริญญาตรี

312

84

102

ปริญญาโท

5

0

1

ปริญญาเอก

0

0

0

อื่นๆ

0

0

0

วุฒิการศึกษา
ประถมศึกษาและต่ากว่า

ปวส.
- พาณิชย์
- ช่าง
- อื่นๆ

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัด

ตารางที่ 4 จานวนตาแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จาแนกตามอายุ
ช่วงอายุ
(ปี)
15 - 17
18 - 24
25 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 ปีขึ้นไป
รวม

ตาแหน่งงานว่าง
(อัตรา)
0
1,272
1,014
879
803
636
1

4,605

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัด

ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
(คน)
68
117
39
20
17
3
2
266

บรรจุงาน
(คน)
0
88
63
120
81
16
2
370
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ตารางที่ 5 จานวนแรงงานไทยที่ได้แจ้งการเดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามวิธีการเดินทาง
วิธีการเดินทาง
1.เดินทางด้วยตนเอง
2.กรมการจัดหางาน
จัดส่ง
3.บริษัทจัดหางานจัดส่ง

จานวน
(คน)
0
0
0

4.นายจ้างพาไปฝึกงาน

0

5.นายจ้างพาไปทางาน

0

6.Re-Entry

1

รวม

1

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัด

ตารางที่ 6 จานวนคนหางานแจ้งการเดินทางไปทางานต่างประเทศตามกฎหมาย จาแนกตามเพศ
ประเทศ และตาแหน่งงาน
ที่
1
2
3
4
5
6

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

รวม

ชาย
1
0
0
0
0
0
1

เพศ
หญิง
0
0
0
0
0
0
0

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี

รวม
1 ช่างเชื่อม
0
0
0
0
0
1

ตาแหน่ง

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

ตารางที่ 7 จานวนแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย จาแนกตามประเภทการได้รับอนุญาต
จานวน
(คน)
1
1,376

ประเภทการได้รับอนุญาต
1.ประเภทตลอดชีพ
2.ประเภทชั่วคราว (มาตรา 9)
3.ประเภทมาตรา 13 ยกเว้นมติ ครม.
(4)และ(5)
รวม

329
1,702

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัด

ตารางที่ 8 จานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานตามมติ

พม่า (คน)

สัญชาติ
ลาว (คน)

กัมพูชา (คน)

1,414

1,277

3,298

รวม
5,989

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัด

ตารางที่ 9 การฝึกเตรียมเข้าทางานในจังหวัดจันทบุรี จาแนกตามกลุ่มอาชีพ

กลุ่มอาชีพ
1.ช่างก่อสร้าง
2.ช่างอุตสาหกรรม
3.ช่างเครื่องกล
4.ช่างไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์
5.ช่างอุตสาหกรรมศิลป์
6.เกษตรอุตสาหกรรม
7.ธุรกิจ และบริการ
รวม
ที่มา : สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

ไตรมาสที่ 3/2563
ผู้รับการฝึก
ผู้ผ่านการฝึก
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
7
5
1
5
13

5

-

-
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ตารางที่ 10 การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานในจังหวัดจันทบุรี จาแนกตามกลุ่มอาชีพ

กลุ่มอาชีพ
1.ช่างก่อสร้าง
2.ช่างอุตสาหกรรม
3.ช่างเครื่องกล
4.ช่างไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์
5.ช่างอุตสาหกรรมศิลป์
6.เกษตรอุตสาหกรรม
7.ธุรกิจ และบริการ
รวม

ไตรมาสที่ 3/2563
ผู้รับการฝึก
ผู้ผ่านการฝึก
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
33
29
33
29
79
21
79
21
63
2
63
2
13
57
13
57
188

109

188

109

ที่มา : สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

ตารางที่ 11 การฝึกอาชีพเสริมในจังหวัดจันทบุรี

กลุ่มอาชีพ
1.ช่างก่อสร้าง
2.ช่างอุตสาหกรรม
3.ช่างเครื่องกล
4.ช่างไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์
5.ช่างอุตสาหกรรมศิลป์
6.เกษตรอุตสาหกรรม
7.ธุรกิจ และบริการ
รวม
ที่มา : สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

ไตรมาสที่ 3/2563
ผู้รับการฝึก
ผู้ผ่านการฝึก
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
20
20
1
17
1
17
21

17

21

17
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ตารางที่ 12 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในจังหวัดจันทบุรี จาแนกตามกลุ่มอาชีพ
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

ไตรมาสที่ 3/2563
ผู้รับการฝึก
ผู้ผ่านการฝึก
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
13
9
-

กลุ่มอาชีพ
1. ช่างก่อสร้าง
2. ช่างอุตสาหกรรม
3. ช่างเครื่องกล
4. ช่างไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์
5. ช่างอุตสาหกรรมศิลป์
6. เกษตรอุตสาหกรรม
7. ธุรกิจ และบริการ
รวม

13

-

9

-

ที่มา : สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

ตารางที่ 13 การตรวจแรงงานในจังหวัดจันทบุรี จาแนกตามขนาดสถานประกอบการ
ขนาดสถาน
ประกอบการ
1 - 4 คน
5 - 9 คน
10 - 19 คน
20 - 49 คน
50 - 99 คน
100 - 299 คน
300 - 499 คน
500 - 999 คน
1,000 คน

รวม

สถาน
ประกอบการ
ที่ผ่านการ
ตรวจ (แห่ง)
6
21
27
26
6
3
89

ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ (คน)

ผลการตรวจ (แห่ง)

ชาย

หญิง

เด็ก

รวม

4
56
169
383
316
170
1,098

3
91
194
287
85
198
858

2
2

7
147
365
670
401
368

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี

1,968

ปฏิบัติ
ถูกต้อง

ปฏิบัติไม่
ถูกต้อง

6
21
27
26
6
3
89

-
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ตารางที่ 14 การตรวจความปลอดภัยในการทางานในจังหวัดจันทบุรี จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

ประเภทอุตสาหกรรม

สปก.
ลูกจ้าง
ที่ผ่าน ที่ผา่ นการ
การตรวจ
ตรวจ
(แห่ง)
(คน)

1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้
2. การประมง
3. การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน
4. การผลิต
5. การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา
6. การก่อสร้าง
7. การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์
รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ใน
ครัวเรือน
8. โรงแรม และภัตตาคาร
9. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม
10. การเป็นสื่อกลางทางการเงิน
11. กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า
12. การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ รวมทั้ง
การประกันสังคมภาคบังคับ
13. การศึกษา
14. งานด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์
15. กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคม และการบริการ
ส่วนบุคคลอื่น ๆ
16. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
17. องค์การระหว่างประเทศ และองค์การต่างประเทศ
อื่น ๆ และสมาชิก
18. อื่น ๆ รับซื้อของเก่า

รวม
ทีม่ า : สานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี

ผลการตรวจ (แห่ง)
ปฏิบัติ
ถูกต้อง

ไม่
ถูกต้อง

1
2
5
1
3

46
61
172
14
114

1
2
5
1
3

1
-

36
4
6
2

866
135
157
5

36
4
6
2

3
1
1
-

1

436

1

-

3
-

23
-

3
-

-

64

-

-

-

2,029

64
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ตารางที่ 15 จานวนผู้ประกันตน จังหวัดจันทบุรี ไตรมาสที่ 3/2563
จานวนผู้ประกันตน

73,258 คน

จานวนผู้ประกันตน มาตรา 33

35,594 คน

จานวนผู้ประกันตน มาตรา 39

10,660 คน

จานวนผู้ประกันตน มาตรา 40

27,004 คน

จานวนสถานประกอบการ

3,941คน

สถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี

1 แห่ง

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี

ตารางที่ 16 การใช้บริการกองทุนประกันสังคม จาแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน
ประเภทประโยชน์ทดแทน
1. เจ็บป่วย
2. คลอดบุตร
3. ทุพพลภาพ
4. ตาย
5. สงเคราะห์บุตร
6. ชราภาพ
7. ว่างงาน
รวม
ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี

ราย
3,361
551
402
119
19,015
2,661
7,186
33,295

ไตรมาสที่ 3/2563
จานวนเงิน
2,365,209.90
11,825,708.50
1,367,861.65
3,475,507.60
12,680,400.00
15,854,543.19
40,624,911.30
88,194,142.14
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ตารางที่ 17 การใช้บริการกองทุนเงินทดแทน (เนื่องจากการทางาน) จาแนกตามประเภทเงินทดแทน
สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

ประเภทเงินทดแทน
1. ค่าทดแทน
2. ค่ารักษาพยาบาล
3. ค่าทาศพ
4. ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทางาน
รวม

ไตรมาส 3/2563
ผู้มาใช้บริการ
จานวนเงินที่จ่าย (บาท)
(คน)
86
765,548.60
19
215,371.80
3
113,000.00
0
0.00
108
1,093,920.40

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี

ตารางที่ 18 ผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน จาแนกตามประเภทความร้ายแรง

ประเภทความร้ายแรง
1. ตาย
2. ทุพพลภาพ
3. สูญเสียอวัยวะบางส่วน
4. หยุดงานเกิน 3 วัน
5. หยุดงานไม่เกิน 3 วัน
รวม
ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี

ผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
เนื่องจากการทางาน
ไตรมาส 3/2563
4
0
0
16
21
41

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี

ตารางที่ 19 ผู้ประสบอันตรายหรอเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน จาแนกตามสถานประกอบการ
ผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการ
ทางาน
ไตรมาสที่ 3/2563
8
4
7
5
2
1
0
13
40

สถานประกอบการ
1-10 คน
11-20 คน
21-50 คน
51-100 คน
101-200 คน
201-500 คน
501-1,000 คน
1,000 ขึ้นไป
รวม

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี

ตารางที่ 20 จานวนสถานประกอบการที่เลิกกิจการและลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง
ไตรมาสที่ 3/2563
สถานประกอบการที่เลิกกิจการ (แห่ง)
141
ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี

ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง (คน)
298

67

สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี
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คณะผู้จัดทา
1. นางประไพพรรณ ลุ่มจันทร์
2. นางวิจิตรา ตุ้มวิจิตร
3. นายฐากูร เชยสุวรรณ์
4. จ่าสิบเอกญนน์วาที จุฑาวรรธนา
5. นายระพินทร์ พันธ์ชมภู
6. นางสาวธีฤทัย วิธีเจริญ
7. นางสาวชนากานต์ กิ่งแก้ววัฒนา

แรงงานจังหวัดจันทบุรี
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
สานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี
นักวิชาการแรงงานชานาญการพิเศษ
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดจันทบุรี
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ
สานักงานพัฒนา ฝีมือแรงงานจันทบุรี
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
สานักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
สานักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี

