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จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาตั้ ง อยู บ ริ เ วณที่ ร าบลุ ม ภาคกลางตอนล า งของประเทศ ห า งจาก
กรุงเทพมหานครทางถนนสายเอเซียประมาณ 75kกิโ ลเมตร ทางรถไฟประมาณ 72kกิโลเมตรและทางเรื อ
ประมาณ 137 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,556.64 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,597,900 ไร นับวาเปนจังหวัด
ที่มี ขนาดใหญ เ ปนอั นดั บที่ 62kของประเทศไทย และเป นอันดับ ที่ 11 ของจั ง หวั ดในภาคกลางลั กษณะ
ภูมิ ประเทศเป นที่ราบลุมน้ําทวมถึง พื้นที่สว นใหญเป นทุงนา ไมมีภู เขา ไมมีปาไม มี แมน้ําไหลผาน 4 สาย
ได แก แม น้ํา เจา พระยา แมน้ํา ปาสัก แม น้ํา ลพบุรี และแมน้ํ านอ ยkรวมความยาวประมาณ 200kกิโ ลเมตร
มีลํ าคลองใหญนอ ยประมาณ 1,254kคลอง เชื่อมตอ กับ แมน้ํา เกื อบทั่วบริเวณพื้ นที่ มีอาณาเขตติ ดต อกั บ
จังหวัด ใกลเ คีย ง ทิศ เหนือ ติด ตอกับ จัง หวัด อา งทอง และจัง หวัด ลพบุรี ทิศใต ติดตอกับจัง หวัด นครปฐม
จังหวัด นนทบุ รีแ ละจัง หวัดปทุมธานี ทิ ศตะวัน ออก ติด ตอ กับจังหวัดสระบุรี ทิศ ตะวัน ตก ติดต อกั บ
จังหวัดสุพรรณบุรี

จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา แบ งเขตการปกครองออกเป น 16 อํ าเภอ 209 ตํ าบล 310,310 หลั งคาเรื อน
มีอ งคก รปกครองสวนทอ งถิ่นรวมทั้ง สิ้น 158 แหง ได แก องคการบริห ารสวนจัง หวัด 1 แหง เทศบาลนคร
1 แหง เทศบาลเมือง 4 แหง เทศบาลตําบล 31 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 121 แหง จํานวนประชากร
ณ กั นยายน 2559 รวม 809,252 คน เปนชาย 389,827 คน เป นหญิ ง 419,425 คน อํ าเภอที่ มี ประชากรมากที่ สุ ด
ไดแ ก อํา เภอพระนครศรี อยุธ ยา จํา นวน 140,609 คน และอํา เภอที่ มี ป ระชากรนอยที่ สุด ไดแ ก อํา เภอ
บานแพรก จํานวน 9,124 คน

ผลิ ตภั ณฑ มวลรวมจั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา ณ ราคาประจํ าป 2557 มี มู ลคาเท ากั บ 365,966 ล านบาท
ลดลงจาก 408,272 ลานบาท ในป 2556 เท ากับ 42,306 ลานบาท หรื อลดลงร อยละ 10.4 โดยผลิตภั ณฑจั งหวัดตอหั ว
(GPP per capita) ในป 2557 เทากับ 420,963 บาท ลดลงจาก 469,196 บาท ในป 2556 หรือลดลงรอยละ 10.3
ดัช นีร าคาผู บริโภค ดัช นีราคาผูบ ริโ ภคของจั งหวัดพระนครศรีอ ยุธ ยา เดือนตุล าคม 2559 เท ากับ
104.8 เดือนพฤศจิกายน 2559 เทากับ 105.0 เดือนธันวาคม 2559 เทากับ 105.2 เฉลี่ยเดือน ม.ค. – ธ.ค. 59
เท า กั บ 104.7 เปรี ย บเที ยบอัตราการเปลี่ย นแปลง ดั งนี้ ต.ค. 2559 เที ยบกั บ พ.ย. 2559 เพิ่ มขึ้ น 0.2
พ.ย. 2559 เทียบกับ ธ.ค. 2559 เพิ่มขึ้น 0.2 ม.ค. – ธ.ค. 2558 เทียบกับ ม.ค. – ธ.ค. 2559 ลดลงรอยละ 0.1
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ภาวะการลงทุ นภาคอุ ตสาหกรรม ข อมู ลของสํ านั กงานอุ ตสาหกรรมจั งหวั ด ณ 31 ธั นวาคม 2559
มีโรงงานอุตสาหกรรม ที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการทั้งหมดจํานวน 2,602 โรงงาน เงินทุนรวม 605,406.24
ลานบาท จางคนงาน 288,039 คน โดยโรงงานตั้งอยูในแหลงอุตสาหกรรมตาง ๆ ดังนี้
1) นิคมอุตสาหกรรม 3 แหง มีจํานวนโรงงาน 257 โรงงาน ไดแก นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
มีจํานวนโรงงาน 93 โรงงาน นิ คมอุตสาหกรรมบา นหวา (ไฮเทค) มีจํานวนโรงงาน 135 โรงงาน และนิคม
อุตสาหกรรมสหรัตนนคร มีจํานวนโรงงาน 29 โรงงาน
2) สวนอุตสาหกรรม 1 แหง ไดแก บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) มีจํานวนโรงงาน
227 โรงงาน
3) เขตประกอบการอุตสาหกรรม 1 แหง ไดแก เขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคเตอรี่แลนดวังนอย
มีจํานวนโรงงาน 110 โรงงาน
4) โรงงานนอกนิคมอุตสาหกรรมจํานวน 2,008 โรงงาน
สํ า หรั บ โรงงานอุ ต สาหกรรมได รั บ อนุ ญ าตประกอบกิ จ การใหม ใ นป ง บประมาณ 2560
จํานวน 36 โรงงาน (ขอขยาย 2 โรงงาน) เลิก กิจ การ 6 โรงงาน สรุ ปมีก ารขยายตัวภาคอุตสาหกรรม
จํานวน 30 โรงงาน (รอยละ 1.17) เงินลงทุน 3,666.21 ลานบาท (รอยละ 0.61) มีการจางงาน 460 คน
(รอยละ 0.16)
การพาณิช ยกรรม ขอมูลสํานักงานพาณิชยจังหวัด พระนครศรีอ ยุธยา ในชวงไตรมาส 4 (ตุลาคม –
ธั น วาคม 2559) มี ก ารจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลตั้ ง ใหม รวม 666 แห ง ทุ นจดทะเบี ยน 990,250,000 บาท
แยกเปน จดทะเบีย นบริษัทจํา กัด 451 แห ง ทุนจดทะเบีย น 782,030,000 บาท (จดเลิ ก 105 แหง ทุนจด
ทะเบี ยน 2,562,350,000 บาท) จดทะเบียนหางหุนสวนจํากัด 215 แหง ทุนจดทะเบียน 208,220,000 บาท
(จดเลิก 103 แหง ทุนจดทะเบียน 105,190,000 บาท)
สินคาเกษตรที่สําคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอมูลสํานักงานพาณิชยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณ วันที่ 5 มกราคม 2559 ไดแก ขาวสารเจา, ขา วนึ่ง, ขาวโพดเลี้ยงสัตว (จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม มีพื้นที่
เพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแตเปนผูรวบรวมและผูสงออก), มันสําปะหลังเสน (จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไมมีพื้นที่
เพาะปลูกแตเปนผูรวบรวมและผูสงออก)
การเกษตรกรรม ข อ มู ล การใช ดิ น เพื่ อ การเกษตรของสํ า นั ก งานเกษตรและสหกรณ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ทั้งหมด 1,597,900 ไร มีเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร 1,038,448 ไร แยกเปน
พื้นที่ปลูกขาว 948,518.25 ไร พื้นที่ปลูกไมผล 19,034 ไร พื้นที่ปลูกพืชผัก 6,445 ไร พื้นที่ปลูกพืชไร 2,918 ไร
พื้นที่ปลูกไมดอกไมประดับ 1,681ไร พื้นที่เพาะเห็ดและอื่นๆ 8,723 ไร
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ประชากรและกําลังแรงงาน ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ไตรมาส 4
(ตุลาคม – ธันวาคม 2559) มีจํานวน 738,697 คน เปนผูอยูใ นกํา ลังแรงงานจํานวน 484,038 คน แยกเปน
ผูมีงานทํา 480,252 คน ผูวางงาน 3,032 คน และกํ าลังแรงงานที่ รอฤดู กาล 754 คน เปนผูไม อยูในกํ าลังแรงงาน
จํานวน 254,659 คน
การมีงานทํา ผูมีงานทําทั้งหมด จํานวน 480,252 แยกเปน
ผูมีงานทําในภาคเกษตร จํานวน 35,641 คน คิดเปนรอยละ 7.4 ผูมีงานทํานอกภาคเกษตร
จํานวน 444,611 คน คิดเปนรอยละ 92.6 โดยทํางานในสาขาการผลิตมากที่สุด จํานวน 223,491 คน หรือรอยละ
46.5 รองลงมาคื อสาขา การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต ของใชสวนบุ คคล
และของใชในครัวเรือน จํานวน 57,413 คน หรือรอยละ 12.0 ผูมีงานทําสวนใหญมีการศึกษาระดับอุดมศึกษา
จํานวน 121,347 คน หรือรอยละ 25.27 ถาจําแนกตามสถานภาพการทํางานจะอยูในกลุมเปนลูกจางภาคเอกชน
มากที่สุด จํานวน 297,369 คน หรือรอยละ 61.9 รองลงมาคือทํางานสวนตัว จํานวน 92,663 คน หรือรอยละ 19.3
การวางงาน ผูวางงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจํานวน 3,032 คน คิดเปนอัตราการ
วางงานรอยละ 0.6 (แยกเปนเพศชาย 2,242 คน เพศหญิง 790 คน)

การบริก ารจัด หางาน ในไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559) สํานักงานจัดหางานจัง หวัด
พระนครศรี อยุ ธยาไดรับแจงตําแหนงงานวาง จํานวน 2,992 อัตรา มี ผูสมัครงาน 979 คน หรื อร อยละ 32.72
ของตําแหนงงานวาง และไดรับ การบรรจุงาน จํานวน 752 คน หรือร อยละ 25.13 ของตําแหนง งานวางหรื อ
รอยละ 76.81 ของผูสมัครงาน โดยแยกรายละเอียดดังนี้
ความตองการดานแรงงาน (ตําแหนงงานวาง) ในไตรมาสนี้สถานประกอบการ / นายจาง
แจงความต องการแรงงาน จํ านวน 2,992 อั ตรา เปนความต องการแรงงานไมระบุ เพศมากที่สุ ด จํ านวน 2,122 อั ตรา
รองลงมาคือเพศชาย จํานวน 517 อัตรา และเพศหญิง จํานวน 353 อัตรา หรื อรอยละ 70.92 , 17.28 และ
11.80 ของความตองการแรงงานทั้งหมด ตามลําดับ
ประเภทอุตสาหกรรมที่มีความตองการแรงงานมาก คือ ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต
จํานวน 2,755 อัตรา รองลงมาคือการขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จํานวน 109 อัตรา โรงแรม
และภัตตาคาร 58 อัตรา หรือรอยละ 92.08, 3.64 และ 1.94 ของความตองการแรงงานทั้งหมดตามลําดับ
ประเภทอาชี พ ที่ มี ค วามต อ งการแรงงานมากที่ สุ ด คื อ อาชี พ งานพื้ น ฐาน
จํานวน 1,728 อัตรา รองลงมาคือ ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน 561 อัตรา ผูปฏิบัติงานโดย
ใชฝมือในธุรกิจตางๆ จํานวน 336 หรื อรอยละ 57.75, 18.75 และ 11.23 ของความตองการแรงงานทั้งหมด
ตามลําดับ และประเภทอาชีพที่มีความตองการแรงงานนอยที่ สุด คือ พนักงานบริการ พนักงานขายในรา นคา
และตลาด จํานวน 37 อัตรา หรือรอยละ 1.24 ของความตองการแรงงานทั้งหมด
ระดั บ การศึ ก ษาที่ ส ถานประกอบการ / นายจ า งต อ งการแรงงานมาก คื อ
ผูที่มีการศึก ษาระดับ อาชีวะศึกษา จํานวน 1,504 อัตรา รองลงมาเป นระดับมัธยมศึกษา จํานวน 944 อัตรา
ระดับประถมศึกษาและต่ํากวา จํานวน 336 อัตรา หรือรอยละ 50.27, 31.55 และ 11.23 ของความตองการ
แรงงานทั้งหมด ตามลําดับ ระดับการศึกษาที่สถานประกอบการมีความตองการแรงงานนอยที่สุดคือ ปริญญา
ตรี จํานวน 208 อัตรา หรือรอยละ 6.95 ของความตองการแรงงานทั้งหมด
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ชวงอายุที่สถานประกอบการ/นายจางตองการแรงงานมากที่สุด คือ ชวงอายุ 18 – 24ป
จํ า นวน 819 อั ตรา รองลงมา คื อ ชว งอายุ 25– 29 ป จํ า นวน 790 อัต รา ช วงอายุ 30 – 39 ป จํา นวน
719 อัตรา หรือรอยละ 27.37, 26.40 และ 24.03 ของความตองการแรงงานทั้งหมดตามลําดับ ความตองการ
ชวงอายุ 40 – 49 ป นอยที่สุด จํานวน 664 อัตรา หรือรอยละ 22.20 ของความตองการแรงงานทั้งหมด
ผูสมัครงาน ในไตรมาสนี้มีจํ านวน 979 คน เป นเพศหญิง จํา นวน 558 คน เพศชาย จํานวน
421 คน หรือรอยละ 57.00 และ 43.00 ของผูสมัครงานทั้งหมดตามลําดับ โดย
มีระดั บการศึกษาระดับอาชีว ศึกษามากที่สุด จํา นวน 429 คน รองลงมาคือ ระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษา จํ า นวน 330 คน ปริ ญ ญาตรี จํ า นวน 204 คน ประถมศึ ก ษาและต่ํ า กว า จํ า นวน 16 คน
หรือรอยละ 43.82, 33.71, 20.84 และ 1.63 ของผูสมัครงานทั้งหมดตามลําดับ
มี ช ว งอายุ ร ะหว า ง 18 – 24 ป มากที่ สุ ด จํ า นวน 290 คน รองลงมาเป น
ชวงอายุ 30 - 39 ป จํานวน 277 คน อายุ 25 – 29 ป จํานวน 272 คน หรือรอยละ 29.62, 28.29 และ 27.78
ของผูสมัครงานทั้งหมดตามลําดับ
ประเภทอาชีพที่มีผูสมั ครงานมากที่สุ ด คือ อาชีพงานพื้ นฐาน จํา นวน 571 คน
ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน 147 คน เสมียน เจาหนาที่ จํานวน 92 คน หรือรอยละ 58.32,
15.02 และ 9.40 ของผูสมัครงานทั้งหมดตามลําดับ และประเภทอาชีพที่มีผูสมัครงานนอยที่สุด คือผูปฏิบัติงาน
ในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักรและผูป ฏิบัติงานดานการประกอบ จํานวน 2 คน หรื อรอยละ 0.20 ของผูสมัค ร
งานทั้งหมด
การบรรจุงาน ในไตรมาสนี้มีผูสมัครงานในชวงก อนหนาจนถึงปจจุบันไดรับการบรรจุ จํานวน
752 คน เป น เพศหญิ ง จํ า นวน 419 คน เพศชาย จํ า นวน 333 คน หรื อ ร อ ยละ 55.72 และ 44.28
ของผูไดรับการบรรจุทั้งหมด ตามลําดับ
ประเภทอุตสาหกรรมการผลิตมี ผูไ ดรั บการบรรจุ งานมากที่ สุด จํานวน 643 คน
รองลงมาคือการการขายสง การขายปลีก การซ อมแซมยานยนต จํา นวน 69 คน โรงแรม และภั ตตาคาร
จํานวน 21 คน หรือรอยละ 85.51, 9.18 และ 2.79 ของผูไดรับการบรรจุงานทั้งหมด ตามลําดับ
ประเภทอาชี พที่ มีการบรรจุง านมากที่สุด คือ อาชีพงานพื้ นฐาน จํ านวน 529 คน
รองลงมาคื อ ช า งเทคนิ ค และผู ป ฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข อ ง จํ า นวน 102 คน เสมี ย น เจ า หน า ที่ จํ า นวน
44 คน หรือรอยละ 70.35, 13.56 และ 5.85 ของผูไดรับการบรรจุงานทั้งหมด ตามลําดับ
ระดับ มัธยมศึกษาไดรับการบรรจุ งานมากที่ สุด จํานวน 260 คน รองลงมาคือระดับ
อาชีวศึกษา จํานวน 249 คน ปริญญาตรี จํานวน 181 คน หรือรอยละ 34.57, 33.11 และ 24.07 ของผูไดรับการ
บรรจุงานทั้งหมด ตามลําดับ
ผู มี อายุ อ ยู ใ นช ว ง 30 – 39 ป ได รั บ การบรรจุ ง านมากที่ สุ ด จํ า นวน 246 คน
รองลงมาคือผูมีอายุชวง 18 – 24 ป จํานวน 206 คน อายุชวง 25 – 29 ป จํานวน 180 คน หรือรอยละ 32.71,
27.39 และ 23.94 ของผูไดรับการบรรจุงานทั้งหมด ตามลําดับ
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แรงงานตางดาว ขอมูลไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559) มีสถานประกอบการที่ มี
แรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางาน จํานวน 4,035 แหง แรงงานตา งดา วที่ไดรับอนุญ าตทํางาน คงเหลือ
จํานวน 26,096 คน ดังนี้
มาตรา 9
- ชั่วคราว(ทั่วไป) มีสถานประกอบการ 321 แหง แรงงานจํานวน 947 คน
- ชั่ ว คราว (MOU) แยกเป น ประเภทนํ า เข า มี ส ถานประกอบกิ จ การจํ า นวน
373 แหง แรงงานจํา นวน 6,976 คน และประเภทพิ สูจนสัญ ชาติมีสถานประกอบการจํ านวน 843 แห ง
แรงงานจํานวน 3,467 คน
มาตรา 12 (BOI) มีสถานประกอบการจํานวน 320 แหง แรงงานจํานวน 2,283 คน
มาตรา 13
- ชนกลุมนอย มีสถานประกอบการจํานวน 118 แหง แรงงานจํานวน 441 คน
-gคนต า งด า วตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 23 กุ ม ภาพั น ธ 2559 มี ส ถาน
ประกอบการ จํานวน 2,059 แหง แรงงานจํานวน 11,979 คน
- เวียดนาม มีสถานประกอบการจํานวน 1 แหง แรงงานจํานวน 3 คน
แรงงานต า งดา วที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตทํ า งานตามมาตรา 9 ชั่ ว คราว(ทั่ ว ไป) มาตรา 12(BOI)
และมาตรา 13 ชนกลุมนอ ย จํา นวน 3,671 คน จํา แนกตามสัญ ชาติ 3 อันดั บแรก เปนสัญชาติญี่ปุนมากที่สุ ด
จํานวน 1,825 (รอยละ 49.71) รองลงมาคือสัญชาติจีน จํานวน 260 คน (รอยละ 7.08) และสัญชาติฟลิปปนส
จํานวน 181 คน (รอยละ 4.93)
งานจัดหางานตางประเทศ ในชวงไตรมาสที่ 4 (ตุล าคม – ธัน วาคม 2559) แรงงานไทย
ที่ลงทะเบียนแจงความประสงคไปทํางานตางประเทศของจังหวัด มีจํานวน 22 คน สวนใหญเปนผูมีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาและปวช. ปวส. ปวท อนุป ริญญา สําหรับแรงงานไทยที่ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปทํางานตางประเทศ
จําแนกตามวิธีก ารเดินทาง มีจํานวน 269 คน แยกเปนนายจางพาไปฝกงาน มีจํานวน 168 คน หรื อรอยละ
62.45 วิธี Re-Entry มีจํานวน 83 คน หรือรอยละ 30.86 เดินทางดวยตนเอง มีจํานวน 10 คน หรือร อยละ
3.72 และนายจางพาไปทํางาน จํานวน 8 คน หรือรอยละ 2.97 สวนจํานวนแรงงานไทยที่ขออนุมัติเดินทางไป
ตางประเทศจํา แนกตามภูมิ ภาคพบวา มีแรงงานไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขออนุมัติเดินทางไปทํางานใน
ภูมิภาคเอเชีย จํานวน 186 คน

การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ในชวงไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559)
การฝก ยกระดั บ ฝมื อ แรงงาน มี ผู เ ข า รั บ การฝ ก ยกระดับ ฝมื อ แรงงาน จํ า นวน 751 คน
ผา นการฝก ทั้งหมด 751 คน คิดเปน รอยละ 100 ของผูเ ขา รับการฝก โดยกลุ มอาชีพ สว นใหญที่มี การเขารับ
การฝกยกระดับเปนกลุมอาชีพธุรกิจและบริการ จํานวน 405 คน รองลงมาคือชางเครื่องกล จํานวน 188 คน
การทดสอบมาตรฐานฝมื อแรงงาน มี ผู เขารั บการทดสอบมาตรฐานฝ มื อแรงงาน จํานวน 471 คน
ผานการทดสอบทั้ง หมด 471 คน คิดเปน รอยละ 100 ของผูเขารั บการทดสอบ โดยเป นกลุ มอาชีพ ชางไฟฟ า
อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร จํานวน 471 คน
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การคุมครองแรงงานและสวัสดิการ ในชวงไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559)
องคกรลู กจ างในจัง หวัด จํา นวนองคก ารลูกจา งมีจํา นวนรวม 81 แห ง แยกเป น สหภาพ
แรงงานในกิจการเอกชน จํ านวน 79 แหง มีสหพันธแ รงงาน จํานวน 1 แหงและสภาองคการลูกจาง จํานวน
1 แหง โดยจัดตั้งสหภาพแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 53 แหง จัดตั้งสหภาพแรงงานจังหวัดอื่น 26 แหง
การคุมครองแรงงาน มีการตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการทั้งสิ้น 32 แหง มีลูกจางที่
ผานการตรวจ จํานวน 1,216 คน พบวาสถานประกอบกิ จการที่ปฏิ บัติถูก ตองตามกฎหมายคุ มครองแรงงานฯ
จํานวน 25 แห ง ซึ่ งสถานประกอบกิ จการที่ ตรวจส วนมากเป นสถานประกอบกิ จการที่มีข นาดลู กจางตั้ งแต
10 – 19 คน และ 20 - 49 คน จํานวน 9 แหง ลูกจางที่ผานการตรวจ จํานวน 124, 276 คน ตามลําดับ
การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน มีการตรวจสถานประกอบกิจการทั้งสิ้ น 16 แหง
ลู ก จ า งที่ ผ า นการตรวจ จํ า นวน 844gคน พบว า สถานประกอบกิ จ การที่ ป ฏิ บั ติ ถู ก ต อ งตามกฎหมาย
ความปลอดภั ยฯ 13 แห ง ปฏิบั ติ ไม ถู ก ตอง จํา นวน 3 แห ง สถานประกอบการที่ ตรวจสวนมากเป นสถาน
ประกอบการที่มีขนาดลูกจางตั้งแต 10 – 19 คน จํานวน 5 แหง ลูกจางที่ผานการตรวจ จํานวน 69 คน
การเกิดขอเรียกรอง ขอพิพาทแรงงาน และขอขัดแยง
มีการแจงขอเรียกรองสถานประกอบการ จํานวน 11 แหง มีลูกจางที่เกี่ยวของ จํานวน 2,486 คน
การเกิดขอพิพาทแรงงานสถานประกอบการ จํานวน 4 แหง ลูกจางที่เกี่ยวของ จํานวน 1,284 คน
การเกิดขอขัดแยงสถานประกอบการ จํานวน 6 แหง ลูกจางที่เกี่ยวของ จํานวน 2,554 คน

การส งเสริม พัฒนาและกํากั บดูแ ลความปลอดภั ย อาชีวอนามั ย และสภาพแวดล อม
ในการทํางาน ในชวงไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559)
- ตรวจและกํากั บใหสถานประกอบกิจ การ/หนว ยงานรั ฐวิ สาหกิจ ให ปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมาย
ความปลอดภั ย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานขั้นเทคนิควิชาการ มี การตรวจสถานประกอบ
กิจการเชิงเทคนิควิชาการทั้งสิ้น 28 แหง ลูกจางที่ผานการตรวจ 13,868 คน
- จั ด งานสั ป ดาห ค วามปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย ภาคกลางและภาคตะวั น ตกป 2559
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผูอบรมจํานวน 403 คน
- จัดโครงการขับเคลื่อน Safety Thailand ดวย ASEAN M-OSH (ASEAN Migrant Worker
OSHNET) จํานวน 30 คน
- โครงการสอบสวนวิเคราะหอุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน จํานวน 7 แหง
- สนับสนุนดานเทคนิควิชาการ บริการใหคําปรึกษาและแนะนําดานความปลอดภัยในการทํางาน และ
เปนวิทยากรในสถานประกอบกิจการจํานวน 184 ครั้ง ผูเกี่ยวของ 921 คน
การประกัน สังคม ขอมู ลกองทุนประกันสังคม ในช วงไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559)
มีจํานวนสถานประกอบการ 5,817 แหง จํานวนผูประกันตน 378,768 ราย แยกเปนผูประกันมาตรา 33 จํานวน
329,096 คน มาตรา 39 จํานวน 24,051 คน และมาตรา 40 จํานวน 25,621 คน
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การเปลี่ยนแปลงขอมูลนายจางและการเขาออกงานของลูกจางกองทุนประกันสังคม
- นายจางขึ้นทะเบียนใหม 35 แหง หยุดกิจการ 76 แหง เพิ่มสาขา 2 แหง
- ลูกจางเขาทํางาน 38,240 คน (รายใหม 7,530 คน รายเกา 30,710 คน) ลูกจางลาออก 35,000 คน
การรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
- กองทุนประกันสังคม
จํานวน 12,307 ราย เงินสบทบ 603.210 ลานบาท
มาตรา 33
มาตรา 39
จํานวน 64,872 ราย เงินสบทบ 26.659 ลานบาท
จํานวน 19,697 ราย เงินสบทบ 2.000 ลานบาท
มาตรา 40
- กองทุนเงินทดแทน จํานวน 307 ราย เงินสบทบ 2.000 ลานบาท
การจายเงินประโยชนทดแทนและการจายเงินทดแทน
- การจายเงินประโยชนทดแทน
มาตรา 33 และ 39
จํานวน 15,464 ราย 148.363 ลานบาท
มาตรา 40
จํานวน
196 ราย 0.502 ลานบาท
- การจายเงินทดแทน
จํานวน
975 ราย 7.871 ลานบาท
การวินิจฉัยประโยชนทดแทน และวินิจฉัยเงินทดแทน
- รายการวินิจฉั ยประโยชนท ดแทน รวม 7 กรณี (เจ็บ ปว ย คลอดบุตร ทุพ พลภาพ ตาย
สงเคราะหบุตร และกรณีวางงาน จํานวน 17,384 ราย
- วินิจฉัยประโยชนทดแทน มาตรา 40 จํานวน 169 ราย
- วินิจฉัยเงินทดแทน
จํานวน 396 ราย

การดําเนินงานศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชวงไตรมาสที่ 4
(ตุลาคม – ธันวาคม 2559)
- การใหบ ริการขอมูลขา วสาร เกี่ยวกับการรับรายงานตัวผู ประกันตนกรณีวา งงาน การรับ ชําระเงิน
สมทบผูประกันตน มาตรา 39,40 รับสิทธิป ระโยชนกองทุนประกันสัง คม 7 กรณี ประชาสัมพันธภ ารกิจของ
กระทรวง จํานวน 1,576 ครั้ง
- การใหบ ริการรับเรื่ องสงตอ เกี่ยวกั บการรับรายงานตัวผูประกันตนกรณีวางงาน การรับ ชําระเงิ น
สมทบผูประกันตน มาตรา 39,40 รับ แบบขอรับประโยชนทดแทนจากกองทุนประกันสังคม 7 กรณี จํานวน
110 ครั้ง
- การให บ ริ ก ารเบ็ ด เสร็ จ เกี่ ย วกั บ การรั บ ชํ า ระเงิ น สมทบผู ป ระกั น ตนโดยสมั ค รใจ มาตรา 40
รวบรวมผลงานของอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ จํานวน 643 ครั้ง

อัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัด
ปจจุบันประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่องอัตราค าจา งขั้นต่ํา (ฉบับ ที่ 8) ลงวัน ที่ 31 ตุลาคม 2559
กํ า หนดให อั ต ราค า จ า งขั้ น ต่ํ า จั ง หวั ด พระนครศรี อยุ ธ ยาเป น วั น ละ 308 บาท โดยให มี ผ ลใช บั ง คั บ ตั้ ง แต
วันที่ 1 มกราคม 2560 เปนตนไป
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