ขอมูลสําคัญดานแรงงาน
เดือนกุมภาพันธ 2556
“การพัฒนาคน พัฒนางาน
สร้างอาชีพ ฝ่ าวิกฤตแรงงาน
ด้านก่อสร้าง”

ติดตามตัวชี้วัดและรายงาน>ระบบข้อมูลผู้บริหาร

รายงานผลการปฏิบัติงาน
 สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 กรมการจัดหางาน
 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 สานักงานประกันสังคม

เรื่องอื่น ๆ
 ภาวะการทางานของประชากร
 รายงานกราฟข้อมูลสาคัญและรายได้ส่งกลับของแรงงานไทยใน
ต่างประเทศ
 ประกาศอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สาหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา
(ฉบับที่ 2)

1
สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เดือนกุมภาพันธ์ 2556
ตารางที่ 1 สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จาแนกตามหน่วยงาน
หน่วย : ล้านบาท
หน่วยงาน

งบทีไ่ ด้รับจัดสรร

งบประมาณหลังโอน
เข้า/โอนออก

สป.

1,346.5581

1,346.5581

กกจ.

1,046.6992

1,046.6992

กพร.

2,126.0334

2,126.0334

กสร.

1,086.0261

1,086.0261

สปส.

30,920.1887

30,920.1887

ภาพรวม
กระทรวง

36,525.5055

36,525.5055

ผลการใช้จ่ายเงิน
390.9145
(ร้อยละ 29.03)
364.8260
(ร้อยละ 34.86)
603,1945
(ร้อยละ 28.37)
376.1863
(ร้อยละ 34.64)
21,192.3454
(ร้อยละ 68.54)
22,927.5027
(ร้อยละ 62.27)

เบิกจ่าย+ อยู่ระหว่าง
เบิกจ่าย + ผูกพัน
630.2551
(ร้อยละ 46.80)
404.6784
(ร้อยละ 38.66)
641.9546
(ร้อยละ 30.19)
395.0357
(ร้อยละ 36.37)
21,192.3454
(ร้อยละ 68.54)
23,264.2693
(ร้อยละ 63.69)

ตารางที่ 2 สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จาแนกตามงบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
งบรายจ่าย

งบทีไ่ ด้รับจัดสรร

งบบุคลากร

3,117.6349

งบประมาณหลังโอน
เข้า/โอนออก
3,117.6349

งบดาเนินงาน

1,628.2514

1,620.7438

งบลงทุน

518,818,100.00

522,064,829.00

งบเงินอุดหนุน

30,209,507,600.00

30,209,670,699.00

งบรายจ่ายอื่น

1,051,293,500.00

1,055,391,201.00

รวม

36,525,505,500.00

36,525,505,500.00

ที่มา : กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล สานักนโยบายและยุทธศาสตร์

ผลการใช้จ่ายเงิน
1,239.0246
(ร้อยละ 39.74)
520.8200
(ร้อยละ 32.13)
71,238,647.81
(ร้อยละ 13.65)
20,921,562,344.85
(ร้อยละ 69.25)
174,857,125.14
(ร้อยละ 16.57)
22,927,502,720.39
(ร้อยละ 62.77)

เบิกจ่าย+ อยู่ระหว่าง
เบิกจ่าย + ผูกพัน
1,239.0246
(ร้อยละ 39.74)
626.5041
(ร้อยละ 38.66)
279,807,187.78
(ร้อยละ 53.60)
20,921,604,344.85
(ร้อยละ 69.25)
197,329,141.10
(ร้อยละ 18.70)
23,264,269,356.17
(ร้อยละ 63.69)

2
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2555– กุมภาพันธ์ 2556)
เป้าหมาย
ผลผลิต/กิจกรรม
การดาเนินงาน
รอบ12 เดือน
1. การบริหารจัดการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
250,000 คน
(กิจกรรมข้อ 1.1 นาส่งผลผลิต)
1.1 พัฒนาเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน
1.2 บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
1.3 จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ด้านอาชีพ

ผลการ
ดาเนินงาน
รอบ 5 เดือน
124,856 คน

250,000 คน
75,000 คน
37,480 คน

124,856คน
96,122 คน
6,447 คน

2. ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอและระบบการบริหารจัดการแรงงาน
(กิจกรรมข้อ 2.5 ไม่นาส่งผลผลิต)

33 เรื่อง

ร้อยละ 59.41

2.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
และการเตือนภัย
2.2 พัฒนายุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอด้านแรงงาน

11 เรื่อง

ร้อยละ 38.59
ร้อยละ 48.46
ร้อยละ 83.75
ร้อยละ 50.84
ร้อยละ 61.47
ร้อยละ 73.33

11 เรื่อง

2.3 จัดทาข้อเสนอเพื่อกาหนดนโยบายด้านแรงงานระหว่างประเทศ

4 เรื่อง

2.4ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน

6 เรื่อง

2.5 พัฒนาระบบบริหาร

14เรื่อง

2.6 เตรียมการรับรองการเปิดการเคลื่อนย้ายการค้าเสรีภายใต้
ประชาคมอาเซียน

1 เรื่อง

3.ส่งเสริมการขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ

500,000 คน
52,500 คน

439,162คน
23,705 คน

3.1 คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
3.2 ส่งเสริมการขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ

500,000 คน
52,500 คน

439,162 คน
23,705 คน

4. ศึกษา วิเคราะห์รายได้ รายจ่าย ผลกระทบ
จากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่า*

77 จังหวัด

-

77 จังหวัด

(ยังไม่ถึงแผน)

- ศึกษา วิเคราะห์รายได้ รายจ่าย และผลกระทบจากการปรับ
อัตราค่าจ้างขั้นต่า

5. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
- จ้างบัณฑิตแรงงาน

38,000 คน

17,805 คน

380 คน

380 คน

3
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ส่งเสริมการขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ
จานวนแรงงานไทยในต่างประเทศ (ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2556)
สนร./ฝ่ายแรงงาน

จานวนแรงงานไทยในต่างประเทศ (คน)
แรงงาน
แรงงาน
รวม
ถูกกฎหมาย
ผิดกฎหมาย

1. ซาอุดิอาระเบีย (ริยาด)
2. สหรัฐอาหรับฯ (อาบูดาบี**)
3. ญี่ปุ่น
4. ฮ่องกง
5. ไต้หวัน (ไทเป)
6. ไต้หวัน (เกาสง)
7. สิงคโปร์
8. บรูไน
9. มาเลเซีย
10. อิสราเอล
11. เกาหลี
12. เยอรมนี
13. ลิเบีย
รวม

14,620
28,300
16,180
3,986
45,341
19,993
41,207
3,237
9,269
22,500
14,325
13,522
2,240
234,720

หมายเหตุ : ข้อมูลแรงงานผิดกฎหมาย เป็นข้อมูลประมาณการ
ที่มา : สานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

600
3,700
6
350
195,000
1,000
3,706
80
204,442

15,220
28,300
19,880
3,986
45,347
19,993
41,557
3,237
204,269
23,500
18,031
13,522
2,320
439,162

4
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
การคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
(ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2556)
สนร./ฝ่ายแรงงาน
1. ซาอุดิอาระเบีย
(ริยาด)
2. สหรัฐอาหรับฯ
(อาบูดาบี)
3. ญี่ปุ่น
4. ฮ่องกง
5. ไต้หวัน (ไทเป)
6. ไต้หวัน (เกาสง)
7. สิงคโปร์
8. บรูไน
9. มาเลเซีย
10. อิสราเอล
11. เกาหลี
12. เยอรมนี
13. ลิเบีย
รวมทั้งสิ้น

จานวนแรงงานไทยที่มาร้องทุกข์
ไม่เกี่ยวกับเงิน
เกี่ยวกับเงินสิทธิประโยชน์
สิทธิประโยชน์
(ราย)
(บาท)
(ราย)

รวมทั้งสิ้น
(ราย)

69

2,828,744.00

317

386

155

6,084,550.00

56

211

105
40
1,158
269
517
18
3
575
167
13
60
3,149

513,277.00
23,052,982.16
23,145,002.00
27,783,742.00
1,833,160.00
1,929,161.20
16,086,862.52
11,299,596.00
114,557,076.88

15
482
241
249
323
86
190
275
1,019
3,253

120
522
1,399
518
840
104
193
850
1,186
13
60
6,402

ที่มา : สานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

5
กรมการจัดหางาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รอบ 5 เดือน (ตุลาคม2555 –กุมภาพันธ์ 2556)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. แรงงานได้รับการส่งเสริมการจ้างงานและยกระดับรายได้
- การสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานและยกระดับรายได้

2. ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา
- จานวนประชาชนได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา
- จานวนผู้สูงอายุ คนพิการได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา
- จานวนผู้ประสงค์ไปทางานต่างประเทศได้รับการส่งเสริมการมีงานทา
- จานวนคนหางานได้รับความคุ้มครอง
- จานวนประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
2.1 การให้บริการจัดหางานในประเทศ
2.2 การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ
2.3 การให้บริการแนะแนวอาชีพ
2.4 การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานฯ
2.5 การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

3. คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทางาน
(กิจกรรมข้อ 3.1 นาส่งผลผลิต)
3.1 พิจารณาคาขออนุญาตทางานและจัดทาทะเบียนคนต่างด้าว
ที่ยื่นขอใบอนุญาตทางาน
3.2 ตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ

เป้าหมาย
การดาเนินงาน
รอบ 12 เดือน

ผลการ
ดาเนินงาน
รอบ 5 เดือน

79,900 คน

17,544 คน

79,900 คน

17,544 คน

9,748,131 คน 5,122,460 คน
1,595,320 คน
5,611 คน
143,700 คน
1,003,500 คน
7,000,000 คน
678,831 คน
143,700 คน
922,100 คน
1,003,500 คน
7,000,000 คน

905,478 คน
2,345 คน
47,004 คน
459,775 คน
3,707,858 คน
389,914 คน
47,004 คน
517,909 คน
459,775 คน
3,707,858 คน

750,000 คน

451,000 คน

750,000 คน
756,000 ครั้ง
243,790 คน
37,330 แห่ง

451,000 คน
537,168 ครั้ง
109,841 คน
19,999 แห่ง

6

กรมการจัดหางาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 55 – ก.พ. 56

การส่งเสริมอาชีพและการมีงานทา
1. ตาแหน่งงานว่าง (ในประเทศ)

203,689 อัตรา

• ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน

246,004 คน

• ผู้ได้รับการบรรจุงาน

135,368 คน

2. การส่งเสริมการจัดหางาน
• กิจกรรมนัดพบแรงงาน (ใหญ่+ย่อย)

68,604 คน

• กิจกรรมมีงานทานาชุมชนเข้มแข็ง

41,806 คน

3. การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ
• บริษัทจัดหางานจัดส่ง

11,457 คน

• กรมการจัดหางานจัดส่ง

5,264 คน

• เดินทางด้วยตนเอง+เดินทางประเภท Re-Entry

26,047 คน

• นายจ้างพาไปทางาน

2,431 คน

• นายจ้างพาไปฝึกงาน

1,805 คน

4. การบริการแนะแนวอาชีพและบริการจัดหางานในประเทศ โดยมีโครงการสาคัญ ดังนี้
• โครงการแนะแนวอาชีพนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
และประชาชนทั่วไป

243,700 คน

• โครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน

145,527 คน

• ส่งเสริมให้คนพิการมีทางานในหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

1,833 คน

• จัดหางานพิเศษสาหรับผู้พ้นโทษ

676 คน

• สร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

335 คน

7

กรมการจัดหางาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 55 – ก.พ. 56

การคุ้มครองคนหางาน
1. การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและ
คุ้มครองคนหางาน โดยมีโครงการสาคัญ ดังนี้
• โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวงในการทางาน
ต่างประเทศ
• โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบ
ไปทางานต่างประเทศ
• โครงการเคาะประตูบ้านเพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวงคนหางาน

427,767 คน
27,399 คน
4,234 คน

2. รับเรื่องร้องทุกข์ช่วยเหลือคนหางานให้ได้รับเงินคืนและดาเนินคดี
ผู้กระทาผิดกฎหมายจัดหางาน
• รับเรื่องร้องทุกข์คนหางาน
• ร้องทุกข์กล่าวโทษผู้กระทาผิดกฎหมาย
• ช่วยเหลือคนหางาน
• รวมเป็นเงิน

309 คน
66 คน
330 คน
4.95 ล้านบาท

ควบคุมการทางานของคนต่างด้าว
1. ตรวจสอบ สปก. ที่จ้างคนต่างด้าว (ถูกกฎหมาย+ผิดกฎหมาย)
2. แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย
• ประเภทตลอดชีพ
• ประเภทชั่วคราว (ทั่วไป)

19,999 แห่ง
1,073,926 คน
983 คน
83,885 คน

• ประเภทชั่วคราว (MoU) แบบนาเข้า

111,295 คน

• ประเภทชั่วคราว (MoU) แบบพิสูจน์สัญชาติ

848,443 คน

• ประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI)

29,320 คน

8

กรมการจัดหางาน
การดาเนินงาน
3. แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

ต.ค. 55 – ก.พ. 56
193,204 คน

• ประเภทชนกลุ่มน้อย

25,323 คน

• สัญชาติพม่า

63,768 คน

• สัญชาติลาว

39,704 คน

• สัญชาติกัมพูชา

64,409 คน

กองทุนในความดูแลของกรมการจัดหางาน
1. เงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทางานต่างประเทศ (คงเหลือ)

758.73 ล้านบาท

2. โครงการสินเชื่อเพื่อไปทางานต่างประเทศ
ตามมติ ครม. 3 ธนาคาร
• ธ.กรุงไทย ประสานงานให้คนหางานกู้เงิน

13 ราย

- อนุมัติเงินกู้

-

- จานวนเงินที่อนุมัติ

-

• ธกส. ประสานงานให้คนหางานกู้เงิน
- อนุมัติเงินกู้
- จานวนเงินที่อนุมัติ
• ธ.ออมสิน ประสานงานให้คนหางาน กู้เงิน
- อนุมัติเงินกู้
- จานวนเงินที่อนุมัติ

3. เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน (คงเหลือ)
• อนุมัติเงินกู้
• จานวนเงินที่อนุมัติ

488 ราย
291 ราย
33.41 ล้านบาท
61 ราย
1 ราย
0.1 ล้านบาท

21.36 ล้านบาท
139 กลุ่ม
8.54 ล้านบาท

9
กรมการจัดหางาน
แผนภูมิแสดงสัดส่วนแรงงานต่างด้าว
ที่ได้รับใบอนุญาตทางาน
ถูกกฎหมาย
1,073,926 คน

ผิดกฎหมาย
193,204
คน
ถูกกฎหมาย

940,531 คน

ผิดกฏหมาย 193,204 คน

ถูกกฏหมาย 1,073,926 คน
นาเข้าตาม
MOU
111,295 คน

ทั่วไป
83,885 คน

ส่งเสริมการ
ลงทุนฯ BOI
29,320 คน ตลอดชีพ
983 คน

เข้าเมืองถูกกฏหมาย (มาตรา 9)
- พิสูจน์สัญชาติ 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา)
- ทั่วไป
- นาเข้าตาม MOU
- ตลอดชีพ
เข้าเมืองถูกกฏหมาย (มาตรา 12)
- ส่งเสริมการลงทุน BOI และกฏหมายอื่น

พิสูจน์สัญชาติ 3 สัญชาติ
จานวน 848,443 คน
 พม่า 733,463 คน
 ลาว 30,675 คน
กัมพูชา 84,305 คน

ชนกลุ่มน้อย
25,323 คน

กัมพูชา
64,409 คน

พม่า
63,768 คน

ลาว
39,704 คน

เข้าเมืองผิดกฏหมาย (มาตรา 13)
- ชนกลุ่มน้อย
- มติ ครม. 3 สัญชาติ

ทีม่ า : ข้อมูลMOU (นาเข้าและพิสูจน์สัญชาติ) จากแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์เมล์ ฝ่ายสารสนเทศฯ กองแผนงานและสารสนเทศ
กรมการจัดหางาน
หมายเหตุ : มาตรา 9 หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง จาแนกเป็น 4 ประเภท
ดังนี้ (1) ประเภททั่วไป (2) ประเภทเข้ามาทางานอันจาเป็นเร่งด่วน (3) ประเภทตลอดชีพ (4) ประเภทข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานกับ
ประเทศคู่ภาคี
มาตรา 12 หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทางานในราชอาณาจักร ตามกฎหมายพิเศษ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
และกฎหมายอื่น
มาตรา 13 (1) และ (2) หมายถึง (1) คนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ และได้รับการผ่อนผัน ให้ไป
ประกอบอาชีพ ณ ที่แห่ งใด แทนการเนรเทศหรืออยู่ในระหว่างรอการเนรเทศ (2) เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ใน ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

10
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2555 –กุมภาพันธ์ 2556)
ผลผลิต/กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลการ
การดาเนินงาน ดาเนินงาน
รอบ 12 เดือน รอบ 5 เดือน

1. เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน

26,000 คน

3,640 คน

- เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน

26,000 คน
800 คน

3,640 คน
81 คน

800 คน

81 คน

242,400 คน

36,129 คน

242,400 คน

36,129 คน

2. พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานกลุ่มเครือข่าย
แรงงานนานาชาติ
- พัฒนาฝีมือและศักยภาพกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติ

3. ยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ
- ยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ

4. กาลังแรงงานในตลาดแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะ
ฝีมือและศักยภาพได้มาตรฐาน
4.1 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
4.2 ยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงาน
4.3 จัดทาหลักเกณฑ์ พัฒนา/ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน
4.4 พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
4.5 พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
4.6 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
4.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการ
ดาเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

3,301,305 คน 1,417,533 คน
37,260 คน
13,460 คน
77 สาขา
600 คน
5,000 คน
85 หลักสูตร
730 คน
16,655 คน
3,227,600 คน

12,492 คน
12,854 คน
10 สาขา
230 คน
2,707 คน
44 หลักสูตร
467 คน
3,120 คน
1,385,683 คน
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กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2555 – กุมภาพันธ์ 2556)
ผลผลิต/กิจกรรม
5. แรงงานที่ถูกเลิกจ้างว่างงาน แรงงานใหม่ ผู้สูงอายุ
ผู้พิการและแรงงานนอกระบบมีทักษะฝีมือในการ
ประกอบอาชีพ
5.1 พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
5.2 พัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ

เป้าหมาย
ผลการ
การดาเนินงาน ดาเนินงาน
รอบ 12 เดือน รอบ 5 เดือน
11,000 คน

8,100 คน

10,000 คน
1,000 คน

7,508 คน
592 คน

12
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 55 – ก.พ. 56

พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยมีโครงการสาคัญดังนี้
1. ฝึกอบรมฝีมือให้แก่แรงงานที่ประสบภัยธรรมชาติ
2. ฝึกอบรมฝีมือตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3. ฝึกอบรมฝีมือเพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจา/สถานพินิจ/
ผู้ผ่านการบาบัดยาเสพติด
4. ฝึกอบรมฝีมือให้แก่กลุ่มคนพิการ
5. ฝึกอบรมฝีมือให้แก่กลุ่มผู้ยากจน
6. ฝึกอบรมฝีมือให้แก่ทหาร (ก่อนปลดประจาการ)
7. ฝึกอบรมฝีมือให้แก่ ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ
8. ฝึกอบรมฝีมือให้แก่กลุ่มอื่นๆ

314 คน
147 คน
375 คน
46 คน
947 คน
837 คน
947 คน
1,664 คน

พัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ โดยมีโครงการสาคัญ ดังนี้
1. พัฒนาผู้ประกอบอาชีพอิสระ
2. ส่งเสริมการผลิต ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
3. ส่งเสริมภาคเอกชนดาเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

340 คน
252 คน
34 คน

พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมีโครงการสาคัญ ดังนี้
1. พัฒนาบุคลากรฝึกเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน
2. ฝึกเตรียมความพร้อม ให้แรงงานก่อนเข้า สู่ตลาดแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต
3.พัฒนาศักยภาพกาลังแรงงานรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน
4. ฝึกเตรียมความพร้อมให้แรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล
ะบริการ

3,269 คน
2,153 คน
2,376 คน
554 คน
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กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
การดาเนินงาน

ต.ค. 55 – ก.พ. 56

ยกระดับฝีมือและพัฒนาศักยภาพแรงงาน
1. ฝึกยกระดับฝีมือและพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรม
การผลิต
2. ฝึกยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงานกลุ่มท่องเที่ยวและบริการ
3. ฝึกยกระดับฝีมือและพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านโลจิสติกส์

6,563 คน
2,340 คน
682 คน

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
1. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
2. ทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทางานต่างประเทศ
3. ทดสอบฝีมือแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ

12,492 คน
12 คน
41 คน

ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
- ส่งเสริมสถานประกอบกิจการพัฒนาฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ.
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

1,385,683 คน

14
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2555 – กุมภาพันธ์ 2556)
ผลผลิต/กิจกรรม
1. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถาน
ประกอบการ

เป้าหมาย
ผลการ
การดาเนินงาน ดาเนินงาน
รอบ 12 เดือน รอบ 5 เดือน
20,000 แห่ง

9,082 แห่ง

- ส่งเสริมระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ

20,000 แห่ง

9,082 แห่ง

2. ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานให้มีรายได้ไม่น้อย
กว่าวันละ 300 บาท

268,800 คน

283,964 คน

268,800 คน

283,964 คน

2,250,000 คน

975,541 คน

2,250,000 คน

975,541 คน

23,900 แห่ง

9,517 แห่ง

11,000 แห่ง
11,000 แห่ง

4,153 แห่ง
4,715 แห่ง

4. สถานประกอบกิจการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
แรงงาน

700 แห่ง

68 แห่ง

- จานวนสถานประกอบกิจการที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพตาม
ข้อกาหนดมาตรฐานแรงงานไทย
4.1 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ สังคมด้าน
แรงงานและสนับสนุนการจัดทามาตรฐานแรงงานไทยใน
สถาน ประกอบกิจการ

700 แห่ง

68 แห่ง

5,200 แห่ง

2,267 แห่ง

- กากับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานได้รับความรู้และ
คุ้มครองสิทธิให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

3. แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน
(เป็นตัวชี้วัดผลผลิตเฉพาะ 3.1)
- จานวนแรงงานได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาให้ได้รับ
สิทธิประโยชน์จากการทางานไม่น้อยกว่า
3.1 กากับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานได้รับความรู้และ
การคุม้ ครองตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
3.2 กากับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานมีความปลอดภัย
และมีสขุ ภาพอนามัยทีด่ ใี นการทางาน
3.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงาน
3.4 ให้คาปรึกษา สนับสนุน การจัดสวัสดิการและกากับ ให้
สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการ
แรงงาน
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1. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
 โครงการส่งเสริมระบบการจัดการดัานยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
 ตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง

9,028 แห่ง
54,742 คน

2. ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานให้มีรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ 300 บาท
 รณรงค์/ส่งเสริม เฝ้าระวังและติดตามให้แรงงานมีรายได้เพิ่มขึ้น
 โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานให้มีรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ
300 บาท

52,856 แห่ง
283,964 คน

3. แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน
 ให้คาปรึกษา ชี้แจง แนะนา ตอบปัญหาเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน
 ส่งเสริมความรู้สิทธิด้านแรงงานแก่นายจ้างลูกจ้าง

78,722 คน

 ส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

9,033 คน

 ส่งเสริมและพัฒนาแรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการ

5,051 คน

 รณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้แรงงานเด็ก
 ตรวจและกากับสถานประกอบกิจการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน
 ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกต้องตามมาตรฐานกฎหมาย
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
 ตรวจ กากับสถานประกอบกิจการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน เชิงเทคนิควิชาการ
 โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมาย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
 โครงการเร่งรัดลดอุบัติเหตุจากการทางานในสถานประกอบกิจการ

7,631 คน

84,374 คน
5,543 แห่ง
277,855 คน
992 แห่ง

1,493 แห่ง
1,459 คน
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 สถานประกอบกิจการที่ผ่านการตรวจ
(ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน)
 จานวนลูกจ้างในสถานประกอบกิจการที่ผ่านการตรวจคุ้มครองแรงงาน
 สถานประกอบกิจการที่ผ่านการตรวจ
(ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน)
 จานวนลูกจ้างในสถานประกอบกิจการที่ผ่านการตรวจตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน (ไม่ได้รับการปฏิบัติตามกฎหมาย)

6,630 แห่ง
235,111 คน
401 แห่ง
20,953 คน

คุ้มครองแรงงานนอกระบบ
15,850 คน

 ส่งเสริมความรู้ด้านคุ้มครองแรงงานแก่แรงงานนอกระบบและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 ตรวจแรงงานนอกระบบ
 สนับสนุนเทคนิควิชาการด้านคุ้มครองแรงงานแก่แรงงานนอกระบบ

14,377 คน
66,343 คน

 พัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานในระบบ
 สร้างเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

1, 943 คน
3,604 คน

การบริหารจัดการด้านแรงงาน
 รณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจมีการบริหาร
แรงงานสัมพันธ์ด้วยระบบทวิภาคี

4,153 แห่ง

4. ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย
 ตรวจและกากับนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้บริการในการตรวจวัด
ตรวจสอบทดสอบรับรองประเมินความเสี่ยง จัดฝึกอบรม หรือให้คาปรึกษา

30 แห่ง

วินิจฉัยและยุติคาร้อง
 จานวนลูกจ้างที่ยื่นคาร้องและพิจารณา วินิจฉัยให้มีสิทธิได้รับเงิน
 สิทธิประโยชน์ที่มีการพิจารณา วินิจฉัยเป็นจานวนเงิน

937 ราย
12.29 ล้านบาท
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สานักงานประกันสังคม
ผลการดาเนินงานรายผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2555 – กุมภาพันธ์ 2556)
ผลผลิต/กิจกรรม

เป้าหมาย
ผลการ
การดาเนินงาน ดาเนินงาน
รอบ 12 เดือน รอบ 5 เดือน

1. ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาล 10,150,000 คน
จากระบบประกันสังคม

10,796,393 คน

- จัดบริการการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 10,150,000 คน
10,796,393 คน
สาหรับผู้ประกันตน
2. ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม 10,150,000 คน 10,465,379 คน
(เป็นตัวชี้วัดผลผลิตเฉพาะจานวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียน
กองทุนประกันสังคม)
2.1 ขึ้นทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย
- ลูกจ้างขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน
8,370,000 คน 8,607,155 คน
- นายจ้างขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน
340,000 ราย
343,157 ราย
- ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม
10,150,000 คน 10,465,379 คน
- สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม
406,500 แห่ง
411,454 แห่ง
2.2 จัดเก็บเงินสมทบ
- ร้อยละของจานวนรายการส่งเงินสมทบผ่านธนาคาร
ร้อยละ 52.00
ร้อยละ 58.24
ไปรษณีย์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ
2.3 จัดบริการสิทธิประโยชน์
- จานวนการรับเงินทดแทน
134,600 ราย
51,213 ราย
- จานวนการรับประโยชน์ทดแทน
34,530,000 ราย 10,039,324 ราย

3. แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครอ
งจากการประกันสังคม
- รณรงค์ส่งเสริมการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

1,400,000 คน 1,354,729 คน
1,400,000 คน

1,354,729 คน
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หลักประกันความมั่นคงด้านประกันสังคม
1. กองทุนประกันสังคม
• สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
• ผู้ประกันตน
• สถานะเงินกองทุนประกันสังคม

411,454 แห่ง
10,465,379 คน
2,082,724 ล้านบาท

- กรณีไม่รวมภาระผูกพันกรณีชราภาพ

379,462.26 ล้านบาท

- กรณีชราภาพ

679,753.74 ล้านบาท

• ประโยชน์ทดแทน รวม 7 กรณี
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ

14,559.13 ล้านบาท
16,935,019 ราย

1) กรณีเจ็บป่วย ตาย ทุพพลภาพ และคลอดบุตร
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ

9,225.65 ล้านบาท
11,631,799 ราย
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2) กรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ

4,094.8 ล้านบาท
5,214,376 ราย

3) กรณีว่างงาน
- เงินประโยชน์ทดแทน
- การใช้บริการ

1,238.68 ล้านบาท
88,844 ราย

2. กองทุนเงินทดแทน (กรณีประสบอันตรายเนื่องจากการทางาน)
• สถานะเงินกองทุนเงินทดแทน

36,423 ล้านบาท

• นายจ้างที่ขึ้นทะเบียนกองทุน

343,157 ราย

• ลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียนกองทุน

8,607,155 คน

• เงินประโยชน์ทดแทน
• การประสบอันตราย

3. การขยายความคุ้มครองสู่แรงงานนอกระบบ (มาตรา 40)
• จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน
(จ่ายเอง 70 บาท รัฐสนับสนุน 30 บาท)
• จ่ายเงินสมทบ 150 บาท/เดือน
(จ่ายเอง 100 บาท รัฐสนับสนุน 50 บาท)

436.87 ล้านบาท
31,875 ราย

1,354,729 คน
7,490 คน
1,347,239 คน
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ภาวะการทางานของประชากรประจาเดือนมกราคม 2556
ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
54.79 ล้านคน
ล้านคน
ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
(ผู้ที่พร้อมทางาน)
38.75 ล้านคน
ผู้มีงานทา
38.08 ล้านคน
นายจ้าง
1.04 ล้านคน

ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
(ผู้ที่ไม่พร้อมทางาน)
16.04 ล้านคน
ในภาคเกษตรกรรม
13.33 ล้านคน
นอกภาคเกษตรกรรม
24.75 ล้านคน

ก่อสร้าง
2.66 ล้านคน
ขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์
6.41 ล้านคน
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
1.13 ล้านคน

ลูกจ้าง รัฐบาล
3.4 ล้านคน

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
2.51 ล้านคน

ลูกจ้างเอกชน
14.36 ล้านคน

กิจกรรมการเงินและการประกันภัย
0.46 ล้านคน

ทางานส่วนตัว
11.8 ล้านคน

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
0.16 ล้านคน

ทางานให้ครอบครัว
7.4 ล้านคน
การรวมกลุ่ม
0.08 ล้านคน

การผลิต
5.87 ล้านคน

บริหารราชการ ป้องกันประเทศและ
การประกันสังคมภาคบังคับ
1.61 ล้านคน

ผู้ว่างงาน
0.32 ล้านคน

การศึกษา
1.21 ล้านคน
ด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห์
0.60 ล้านคน

ผู้รอฤดูกาล
0.35 ล้านคน

กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ
0.63 แสนคน
อื่น ๆ
1.50 ล้านคน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ
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แผนภูมิเปรียบเทียบจานวนผู้มีงานทาจาแนกตามอุตสาหกรรมที่สาคัญ
เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 กับเดือนมกราคม พ.ศ. 2555
ปี 2556

ปี 2555
13.33
13.39

เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง
5.87
5.86

การผลิต
2.66
2.4

ก่อสร้าง

6.41
6.17

การขายปลีก-ส่ง และซ่อมรถฯ
1.13
0.99

ข่นส่งและสถานที่เก็บสินค้า

2.51
2.33

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
การเงินและประกันภัน
อสังหาริมทรัพย์

0.46
0.49
0.16
0.13
1.61
1.74

บริหารราชการ และประกันสังคม
1.21
1.26

ด้านการศึกษา
สุขภาพและสังคมสงเคราะห์
บริการด้านอื่น ๆ

0.6
0.66
0.63
0.73

อื่น ๆ

1.5
1.77

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

จากการสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติ เดือนมกราคม ปี 2556 เมื่อเปรียบเทียบกับจานวน
ผู้มีงานทาในช่วงเวลาเดียวกันกับปี 2555 พบว่าจานวนผู้มีงานทาเพิ่มขึ้น 0.16 แสนคน (จาก 37.92 ล้านคน
เป็น 38.08 ล้านคน) ในภาคเกษตรกรรม มีจานวนผู้ทางาน ลดลง 6.0 หมื่นคน (จาก 13.39 ล้านคน
เป็น 13.33 ล้านคน ) ส่วนนอกภาคเกษตรกรรม มีผู้ทางาน เพิ่มขึ้น 2.2 แสนคน (จาก 22.69 ล้านคน
เป็น 23.24 ล้านคน) ในจานวนนี้เป็นการเพิ่มขึ้นในสาขาการก่อสร้างมากที่สุด 2.6 แสนคน รองลงมาเป็น
สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ 2.4 แสนคน สาขาที่พักแรมและ
บริการด้านอาหาร 1.8 แสนคน สาขาการขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 1.4 แสนคนสาขากิจกรรม
อสังหาริมทรัพย์ 3.0 หมื่นคน และสาขาการผลิต 1.0 หมื่นคน ส่วนสาขาที่ลดลงคือสาขาการบริหารราชการ
การป้องกันประเทศ 1.3 แสนคน สาขากิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ เช่น กิจกรรมบริการเพื่อสร้างเสริม
สุขภาพร่างกาย การดูแลสัตว์เลี้ยง การบริการซักรีด และซักแห้ง เป็นต้น 1.0 แสนคน สาขากิจกรรม
ด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ 6.0 หมื่นคน สาขาการศึกษา 5.0 หมื่นคน ที่เหลือกระจายอยู่ใน
สาขาอื่น ๆ
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กราฟแสดงเปรียบเทียบรายได้ส่งกลับ
ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยปี 2556 กับ ปี 2555
ล้านบาท
8200.00
8,109
8000.00
7800.00
7600.00

7,627
7,509

7,538

7,482
7,284

7,595

7,633

7,622
ปี 2555

7,319

ปี 2556

7400.00
7200.00

7,221

7,334

7,178

7000.00
6800.00
6600.00
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ทีม่ า : ธนาคารแห่งประเทศไทย

เมื่อเปรียบเทียบรายได้ส่งกลับ ของแรงงานไทยในต่างประเทศ ปี 2556 กับปี 2555
ในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่ารายได้ส่งกลับเดือน
มกราคม 255 6 (7,334 ล้านบาท) ต่ากว่า
เดือนมกราคม 2555 (7,509 ล้านบาท) จานวน175 ล้านบาท
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สาระน่ารู้แรงงาน
ประกาศอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สาหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา (ฉบับที่ 2)
ตามที่คณะกรรมการค่าจ้างได้ออกปประกาศอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สาหรับนักเรียน นิสิต และ
นักศึกษา ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 เพื่อกาหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สาหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา
ชั่วโมงละ 30 บาท ดังนี้
คณะกรรมการค่าจ้างในคราวประชุมเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เห็นชอบให้มีการปรับปรุง
อัตราค่าจ้างรายชั่วโมงสาหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการวิชาการและ
กลั่นกรอง โดยให้ออกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สาหรับนักเรียน นิสิต และ
นักศึกษา (ฉบับที่ 2) เพื่อให้สถานประกอบกิจการใช้เป็นข้อแนะนาในการจ่ายค่าจ้างให้กับนักเรียน นิสิต และ
นักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้

หัวข้อ
1.ชื่อประกาศ
2.อัตราค่าจ้าง

3.เงื่อนไขการจ้างงาน

สาระสาคัญ
อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สาหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา (ฉบับที่ 2)
ปรับจากชั่วโมงละ 30 บาท เป็นชั่วโมงละ 40 บาท โดยอิงจากอัตราค่าจ้างขั้นต่า
วันละ 300 บาท ÷ ชั่วโมงทางานปกติ (8 ชั่วโมง) = 37.5 บาทต่อชั่วโมง แต่
เนื่องจากนักเรียน นิสิต และนักศึกษาไม่ว่าจะทางานกี่ชั่วโมงจะมีค่าใช้จ่ายในการไป
ทางานไม่แตกต่างกัน (ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม) จึงควรปรับเป็น
ชั่วโมงละ 40 บาท เพื่อความเหมาะสม
1) มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
2) การแต่งกายในระหว่างการทางานให้ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดใน 3 ประการ
- เครื่องแบบนักเรียน นิสิต และนักศึกษา
- แบบฟอร์มที่มีสัญลักษณ์ที่แสดงว่าเป็นนักเรียน นิสิต และนักศึกษาทางานชนิด
ไม่เต็มเวลา
- แบบฟอร์มที่สถานประกอบกิจการจัดให้ แต่ให้มีป้ายสัญลักษณ์ที่แสดงว่าเป็น
นักเรียน นิสิต และนักศึกษาทางานชนิดไม่เต็มเวลา
3) ประกาศฉบับนี้จะใช้เฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ทางานชนิดไม่เต็มเวลาโดย
ไม่ครอบคลุมถึงนักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่ฝึกงานในสถานประกอบกิจการต่าง ๆ
ที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนที่สถาบันกาหนดไว้ และที่ทางาน
ประจา (พนักงานทั่วไป)
4) ห้ามนายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันจากนักเรียน นิสิต และนักศึกษา เช่น
เงินประกัน ยึดบัตรประจาตัวประชาชน เป็นต้น
5) ห้ามนายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันจากนักเรียน นิสิต และนักศึกษาให้แก่
บุคคลอื่น (รวมทั้งพ่อ แม่ ญาติ พี่น้อง เพื่อน)
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หัวข้อ

สาระสาคัญ

4.ระยะเวลาการทางาน

1) ปิดภาคเรียนปกติ
- วันเรียนปกติ ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง
- วันหยุดเรียน วันหยุดประจาสัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่เกินวันละ 6 ชั่วโมง
2) ปิดภาคเรียน ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง
3) สัปดาห์ละไม่เกิน 36 ชั่วโมง
5.ลักษะงานที่ทาได้
- เป็นงานในกิจการขายสินค้า และบริการลูกค้า งานวิจัยตลาด งานร้านอาหาร
งานห้างสรรพสินค้า
- งานบริการในร้านสะดวกซื้อ และงานคลังสินค้า ซึ่งเป็นงานที่มีความปลอดภัย
และไม่เสี่ยงอันตราย
6.สถานที่ทางานที่ห้ามมิให้ 1) สถานที่เล่นการพนัน
นักเรียน นิสิต และ
2) สถานเต้นรา ราวง หรือรองเง็ง เป็นปกติธุระประเภทที่มีและประเภทที่ไม่มีคู่
นักศึกษาทางาน
บริการ
3) สถานที่ที่มีอาหาร เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้าชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจาหน่าย
และบริการ โดยมีผู้บาเรอหรือปรนนิบัติลูกค้า
4) สถานอาบน้า นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า
5) สถานที่ที่มีอาหาร เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเครื่องดื่ม อย่างอื่นจาหน่ายหรือ
ให้บริการ โดยมีรูปแบบอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น มีดนตรี มีการแสดง การร้องเพลง
ประกอบดนตรี มีการเต้นหรือจัดให้มีการแสดงเต้น ยินยอมให้มีการนั่งกับลูกค้า
หรือร้องเพลงกับลูกค้า เป็นต้น
หมายเหตุ อ้างอิงจากประกาศข้อแนะนาการใช้แรงงาน “เด็ก” ของกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน
7.การดูแลคุ้มครองสิทธิ
1) กรณีเจ็บป่วยหรือประสับอันตรายระหว่างการทางาน นายจ้างจะต้องรับผิดชอบ
ประโยชน์
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2) นายจ้างต้องจัดให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่ทางานติดต่อกันมาแล้วไม่เกิน
4 ชั่วโมง ต้องจัดให้มีเวลาพักไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และใน 4 ชั่วโมงต้องให้นักเรียน
นิสิต และนักศึกษาได้มีเวลาพักอีกตามที่นายจ้างกาหนด
เหตุผล
1) นักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่ทางานตามประกาศนี้ส่วนใหญ่จะไม่มีประกันสังคม
2) เวลาพักอ้างอิงจากประกาศข้อเสนอแนะการใช้แรงงานเด็ก ของกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
8.ประกาศผลใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการค่าจ้าง สานักเศรษฐกิจการแรงงาน

รายชื่อผู้บริหาร
ชื่อ - สกุล
นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์
นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์
นายวิสา คัญทัพ
นางนฤมล ธารดารงค์
นายสง่า ธนสงวนวงศ์
นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์
นายอาทิตย์ อิสโม
นายพูลศักดิ์ เศรษฐนันท์
นางปราณิน มุตตาหารัช
นายพานิช จิตร์แจ้ง
นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ
ดร.อามร เชาวลิต
นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์
มล.ปุณฑริก สมิติ
นายสุเมธ มโหสถ
นายประวิทย์ เคียงผล
นายนคร ศิลปอาชา
นายปกรณ์ อมรชีวิน
นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ

ตาแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์
มือถือ
ที่ทางาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
081-752-5544 0-2246-1881
แรงงาน
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวง 086-085-2626 0-2232-1489
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวง 081-3713119 0-2232-1487

089-030-6995
เลขานุการรัฐมนตรี
081-862-4567
ปลัดกระทรวง
087-908-8888
รองปลัดกระทรวง
089-891-9387
รองปลัดกระทรวง
081-926-2445
รองปลัดกระทรวง
081-875-0024
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง 081-174-6565
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
084-700-9972
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
081- 826-1452
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
089-890-7746
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
081-174-9494
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
081-926-8383
ที่ปรึกษากฎหมาย
ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน
อธิบดีกรมการจัดหางาน
081-805-7394
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 081-174-7676
ที่ปรึกษารัฐมนตรี

0-2232-1021
0-2643-4389
0-2643-4452
0-2232-1086
0-2245-2555
0-2643-4467
0-2232-1121
0-2232-1134
0-2232-1123
0-2232-1118
0-2232-1117
0-2232-1057
0-2247-6291
0-2245-2416
0-2248-6866
0-2247-6600

อธิบดีกรมสวัสดิการและ
084-438-0622 0-2245-7787
คุ้มครองแรงงาน
เลขาธิการสานักงานประกันสังคม 081-832-1414 0-2527-7002

รง. www.mol.go.th
กกจ. www.doe.go.th
กพร. www.dsd.go.th
กสร. www.labour.go.th
สปส. www.sso.go.th
กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล สนศ. สป.

