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คำนำ 
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แรงงาน  สถานประกอบการและลูกจ้าง  อัตราค่าจ้างข้ันต่ำ การไปทำงานต่างประเทศ  แรงงานต่างด้าว  
ข้อมูลบริการจัดหางานในประเทศ และการฝึกอาชีพ สำหรับเป็นข้อมูลเผยแพร่ให้หน่วยงานในกระทรวง
แรงงาน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 

  ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้  ขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์
ข้อมูลด้วยดีตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน นักเรียน-นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้  หากมีข้อผิดพลาดหรือข้อเสนอแนะประการใด       
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 ภาคใต้ประกอบด้วย 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง  
ชุมพร สงขลา  สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีพื้นที่ทั้งหมด  70,715.20 ตารางกิโลเมตร           
การปกครองส่วนท้องถ่ิน จำนวนทั้งสิ้น 1,190 แห่ง แยกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 14 แห่ง เทศบาลนคร       
8 แห่ง เทศบาลเมือง 36 แห่ง เทศบาลตำบล 309 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 823 แห่ง 

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

 ภาวะการลงทุนปี 2564 มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 
293 แห่ง เงินลงทุน 20,410.56 ล้านบาท มีการจ้างแรงงาน จำนวน 8,098 คน 

  ประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในภาคใต้ ปี 2564 (มกราคม-ธันวาคม) จำนวนทั้งสิ้น 7,538,836 คน      
เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน  จำนวน 5,251,476 คน ประกอบด้วย ผู้มีงานทำ จำนวน 5,090,529 คน ผู้ที่รอฤดูกาล 
จำนวน 1,211 คน และผู้ว่างงาน จำนวน 159,736 คน คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 3.04 สำหรับผู้มีงานทำ  
อยู่นอกภาคเกษตรกรรม จำนวน 2,874,073 คน คิดเป็นร้อยละ 56.46 ของผู้มีงานทำ การขายส่ง การขายปลีก 
มากที่สุด รองลงมาคือ กิจกรรมโรงแรมและอาหาร และการผลิต โดยผู้มีงานทำสำเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 24.51 

 สถานประกอบการและผู้ประกันตน  ณ เดือนธันวาคม 2564 มีสถานประกอบการที่ข้ึนทะเบียน
ประกันสังคม จำนวน 49,410 แห่ง มีผู้ประกันตน จำนวน 2,614,312 คน จำแนกเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 
จำนวน 724,737 คน มาตรา 39 จำนวน 177,604 คน และมาตรา 40 จำนวน 1,711,971 คน     
  

3. การให้บริการจัดหางานในประเทศ 

 ความต้องการแรงงาน ปี 2564 (มกราคม-ธันวาคม) นายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งความต้องการ
แรงงาน 70,537 อัตรา จังหวัดที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด คือ จังหวัดสงขลา จำนวน 10,352 อัตรา              
คิดเป็นร้อยละ 14.68 รองลงมาคือ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 9,010 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 12.77 และจังหวัดกระบี่ 
จำนวน 8,172 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 11.59   

 ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางาน จำนวน 59,019 คน โดยจังหวัดภูเก็ตมผีู้สมัครงานมากที่สุด จำนวน 
11,653 คน คิดเป็นร้อยละ 19.74 รองลงมาคือ จังหวัดสงขลา จำนวน 8,238 คน คิดเป็นร้อยละ 13.96 และ
จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 6,802 คน คิดเป็นร้อยละ 11.53 
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 ผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงาน จำนวน 38,274 คน โดยเป็นการบรรจุงานในจังหวัดภูเก็ตมากที่สุด 
จำนวน 8,003 คน คิดเป็นร้อยละ 20.91 รองลงมาคือ จังหวัดสงขลา จำนวน 6,327 คน คิดเป็นร้อยละ 16.53 
และจังหวัดกระบี่ จำนวน 4,222 คน คิดเป็นร้อยละ 11.03  

 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ของ 14 จังหวัดภาคใต้  (วันละ 336 บาท 325 บาท 320 บาท 315 บาท และ     
313 บาท) จังหวัดภูเก็ตมีอัตราค่าจ้างสูงสุด วันละ 336 บาท รองลงมาจังหวัดกระบี่ พังงา สุราษฏร์ธานีและ
สงขลา วันละ 325 บาท และอัตราค่าจ้างต่ำสุดในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา วันละ 313 บาท 

4. การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ 

           แรงงานไทยใน 14 จังหวัดภาคใต้ ได้รับอนญุาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ปี 2564 (มกราคม-
ธันวาคม) จำนวน 1,516  คน เป็นชาย 1,278 คน เป็นหญิง 238 คน เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน พบว่า ลดลง    
ร้อยละ 51.55 และเมื่อจำแนกตามการเดินทาง พบว่า มากที่สุดเป็นการแจ้งการเดินทางไปทำงานด้วยตนเอง 
จำนวน 901 คน (ร้อยละ 59.43) รองลงมาคือ เดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับ
ประเทศไทยเป็นการช่ัวคราว (Re-entry) จำนวน 328 คน (ร้อยละ 21.64)  และนายจ้างพาลูกจ้างไปทำงาน 
จำนวน 209 คน (ร้อยละ 13.79) เมื่อพิจารณาภูม ิล ำ เน าขอ ง แรงงานที่ได้รับอนุญาตเดินทางไปทำงาน
ต่างประเทศ พบว่า จังหวัดสงขลามากที่สุด จำนวน 358 คน (ร้อยละ 23.61) รองลงมาจังหวัดสตูล จำนวน      
310 คน (ร้อยละ 20.45) และจังหวัดตรัง จำนวน 169 คน (ร้อยละ 11.15) 

5.  การทำงานของคนต่างด้าว  

 คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานใน 14 จังหวัดภาคใต้ (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564) จำนวน   
298,624 คน ประกอบด้วย ประเภทตลอดชีพ จำนวน 64 คน (ร้อยละ 0.02) ประเภททั่วไป จำนวน 11,285 คน 
(ร้อยละ 3.78) ประเภทนำเข้าตาม MOU จำนวน 43,106 คน (ร้อยละ 14.43) ประเภทนำเข้าตามมติ ครม.20 
สิงหาคม 2562 จำนวน 181,318 คน (ร้อยละ 60.72) ประเภทส่งเสรมิการลงทุน  จำนวน 489 คน (ร้อยละ 0.16) 
ประเภทชนกลุ่มน้อย จำนวน 1,158 คน (ร้อยละ 0.39) คนต่างด้าวตามมติ ครม.4 สิงหาคม 2563 (ตามแบบ บต.
23, 24) จำนวน 18,060 คน (ร้อยละ 6.05) และมติ ครม. 29 ธันวาคม 2563 จำนวน 43,144 คน (ร้อยละ 
14.45) เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน จำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานลดลง จำนวน 40,778 คน        
(ร้อยละ 12.01)     
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6. การฝึกอาชีพ   

 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานได้ดำเนินการฝึกอาชีพ จำนวน 4 หลักสูตร      
มีผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ รวมทั้งสิ้น 32,287 คน จำแนกเป็นหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน จำนวน 1,045 คน 
หลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน จำนวน 17,479 คน หลักสูตรฝึกอาชีพเสริม จำนวน 6,810 คน และหลักสูตร
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 6,953 คน     



 

ภาคใต้    



ข้อมูลพ้ืนฐานด้านแรงงาน 

 14 จังหวัดภาคใต ้

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 1.1 ขนาดและท่ีตั้ง 

 ภาคใต้ประกอบด้วย 14 จังหวัด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง 

ชุมพร สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยภาคใต้มีลักษณะเป็นพื้นที่ยาวและแคบ ทอดยาว

จากเหนือจรดใต้ คิดเป็นระยะทางประมาณ 750 กิโลเมตร ส่วนที่กว้างที่สุดมีความกว้างประมาณ 220 กิโลเมตร 

จากฝั่งตะวันออกของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อำเภอปากพนังมาถึงฝั่งตะวันตกของจังหวัดพังงาที่อำเภอ        

ท้ายเหมือง ส่วนที่แคบที่สุดคือบริเวณ “คอคอดกระ” ในจังหวัดระนอง จากฝั่งกระบุรีถึงฝั่งด้านตะวันออกมีความ

กว้าง 64 กิโลเมตร  

 อาณาเขต ด้านทิศเหนือติดกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทิศใต้ติดกับ

ประเทศมาเลเซีย   ทิศตะวันออกติดอ่าวไทย และทิศตะวันตกติดอ่าวเบงกอลในทะเลอันดามันและสาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมา พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 44.2 ล้านไร่ หรือ 70,715.2 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 

13.78 ของพื้นที่ทั้งประเทศ  จังหวัดสุราษฎร์ธานีใหญ่ที่สุด มีพื้นที่ประมาณ 8.1 ล้านไร่ และจังหวัดภูเก็ตเล็กที่สุด 

มีพื้นที่ประมาณ 0.3 ล้านไร่ พื้นที่ภาคใต้ขนาบด้วยทะเลทั้ง 2 ด้าน โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเลรวมทั้งสิ้น

ประมาณ 1,643 กิโลเมตร   

  

 1.2 เขตการปกครอง 

   ภาคใต ้มีการปกครองส่วนท้องถ่ิน จำนวน 1,190 แห่ง แบ่งออกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 14 แห่ง 

เทศบาลนคร 8 แห่ง เทศบาลเมือง 36 แห่ง  เทศบาลตำบล 309 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 823 แห่ง 

 
ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 1.3 เศรษฐกิจ 

   ปี 2562  ปี 2563 
ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) (ล้านบาท) 1,473,623  1,281,196 
ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว (GRP Per Capita) (บาท/ป)ี   153,659      132,857 

  

 

 1.4 การลงทุน 

     สรุปโรงงานท่ีไดร้ับอนุญาตประกอบกิจการปี 2564 

     โรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน       293 แห่ง 

     เงินลงทุน    จำนวน   20,410.56 ล้านบาท 

     การจ้างงาน   จำนวน     8,098 คน 

 
        

  

 1.5 อัตราค่าจา้งขั้นตำ่ 

     313 บาท/วัน จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา 

     315 บาท/วัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมพร ตรัง ระนอง และสตลู 

     320 บาท/วัน  จงัหวัดพัทลุง   

     325 บาท/วัน จังหวัดกระบี่ พังงา สงขลา และสรุาษฎร์ธานี 

     336 บาท/วัน จังหวัดภูเก็ต 

     (บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)    

    
 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 
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2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

 2.1  ตำแหน่งงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี 2564 
 

ปี 2564 
 ตำแหน่งงาน(อัตรา) ผู้สมัครงาน (คน)  การบรรจุงาน (คน)

  

ชาย   12,829    21,580   15,783  
หญิง  4,159  37,439   22,491 
ไม่ระบ ุ 53,549     -   - 

รวม 70,537  59,019   38,274 

 

 

 2.2  อุตสาหกรรมท่ีนายจ้างต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก ปี 2564 

 1. โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด  จำนวน 3,630  อัตรา    
 2. การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พกัอาศัย  จำนวน 3,194  อัตรา 
 3. การผลิตสิง่ของ เครือ่งใช้ด้านสุขอนามัย 
    หรือเภสัชกรรมที่ทำจากยาง  จำนวน 2,138  อัตรา 
 4. การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ   จำนวน 1,923  อัตรา 
 5. การก่อสร้างอาคารที่พกัอาศัย  จำนวน 1,853  อัตรา 

        

 

 2.3  อาชีพท่ีนายจา้งต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก ปี 2564 

 1. แรงงานทั่วไป  จำนวน 15,640 อัตรา  
 2. แรงงานด้านการผลิต  จำนวน  3,614 อัตรา 
 3. ตัวแทนนายหน้าขายบริการ  จำนวน  3,440 อัตรา 
 4. เสมียน เจ้าหน้าทีจ่ัดเก็บเอกสาร  จำนวน  2,383 อัตรา 
 5. พนักงานบัญชี  จำนวน  1,903 อัตรา 

 

เพศ 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 
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 2.4  อาชีพท่ีมีการบรรจุงาน 5 อันดับแรก ปี 2564 

 1. แรงงานทั่วไป  จำนวน  10,104  คน    
 2. ตัวแทนนายหน้าขายบริการ  จำนวน    2,244  คน   
 3. เสมียน เจ้าหน้าทีจ่ัดเก็บเอกสาร  จำนวน    1,982  คน 
 4. แรงงานด้านการผลิต  จำนวน    1,820  คน 
 5. พนักงานขายสินค้า  จำนวน    1,284  คน    

 

  

 2.5  สถานประกอบการและผูป้ระกันตน ณ ธันวาคม 2564 

  จำนวนสถานประกอบการ (แห่ง) จำนวนผู้ประกันตน (คน) 

  49,410 2,614,312 
  

 

2.6  การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ  

  ปี 2564 

 ชาย หญิง รวม 
ผู้ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงาน 
ต่างประเทศ  1,278    238  1,516 
 - กรมการจัดหางานจัดสง่    19    1   20  
 - บริษัทจัดหางานจัดส่ง    32    23     55 
 - เดินทางด้วยตนเอง  813    88  901  
 - นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงาน 200     9   209  
 - นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน    3     0      3 
RE-ENTRY                            211                 117      328 

 

 

หน่วย : คน 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม 
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หมายเหตุ : RE-ENTRY คือ การแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว 

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน 



หน่วย : คน 

2.7  แรงงานต่างด้าว ณ เดือนธนัวาคม ปี 2564 

      จำนวนคนต่างดา้วท่ีได้รับอนุญาตให้ทำงาน 

 ประเภทคนต่างดา้ว     จำนวน (คน)   
 

❖ มาตรา 59                               235,773 

• ตลอดชีพ                64 

• ทั่วไป                                                                 11,285 

• นำเข้าตาม MOU            43,106 

• นำเข้าตามมติ ครม.20 สิงหาคม 2562                            181,318 
❖ มาตรา 62 ส่งเสริมการลงทุน                   489 
❖ มาตรา 63/1 ชนกลุ่มน้อย                                 1,158 
❖ มาตรา 63/2 มติ ครม. 4 สิงหาคม 2563 ตามแบบ บต.23,24         18,060 
❖ มติ ครม. 29 ธันวาคม 2563      43,144 

                                                                                                                
รวม    298,624 

 

 

2.8  ประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน  

  สถานภาพแรงงาน  ปี 2563    ปี 2564   

1. ประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป 7,488,421 7,538,836 
   1.1 ผู้ท่ีอยู่ในกำลังแรงงาน 5,253,381 5,251,476  

   1)  ผู้มีงานทำ  5,125,643  5,090,529 
   2)  ผู้ว่างงาน    124,955    159,736 

   3)  กำลังแรงงานทีร่อฤดูกาล     2,783        1,211  
  1.2 ผู้ท่ีไม่อยู่ในกำลังแรงงาน    2,235,040          2,287,360 
2.  อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)    2.38     3.04  

    

 

 

ที่มา : สำนักบริหารแรงงานตา่งดา้ว กรมการจัดหางาน 

อัตราการว่างงาน = ผู้วา่งงาน  x 100 / กำลังแรงงานรวม     

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ
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หมายเหตุ : ในตารางสถติิ (2.8-2.11) ผลรวมของแต่ละจำนวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม ทัง้นี้เน่ืองมาจาก การปัดเศษทศนยิมของข้อมูล   
              แต่ละจำนวนซ่ึงได้จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 



หน่วย : คน 

หน่วย : คน 

2.9  ผู้มีงานทำ จำแนกตามอาชีพ   

                 อาชีพ   ปี 2563     ปี 2564 

  1.  ผู้บัญญัติกฎหมายข้าราชการ   
   ระดับอาวุโสและผู้จัดการ  150,084 119,025 
  2.  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ   233,320   227,558  

  3.  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิค  
   สาขาต่างๆ และอาชีพที่เก่ียวข้อง  173,044   167,946 
  4.  เสมียน    172,728   174,432 
  5.  พนักงานบริการและพนักงาน 
   ในร้านค้าและตลาด      1,081,995    1,079,976 
  6.  ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้าน 
   การเกษตรและการประมง     2,014,327    2,068,011 
  7.  ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทาง 
   ฝีมือและธุรกิจการค้าที่เก่ียวข้อง        498,262      502,063 
  8.  ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร 
   และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ       227,753      205,893 
  9.  อาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในด้าน 
   การขายและการให้บริการ       574,080      545,376 
  10. คนงานซ่ึงมิได้จำแนกในหมวดอ่ืน        50            249 

    รวม     5,125,643   5,090,529 
  

 

2.10  ผู้มีงานทำ จำแนกตามสภาพการทำงาน   

                  สภาพการทำงาน  ปี 2563  ปี 2564 

  1.  นายจ้าง       174,620                    178,072 
  2.  ลูกจ้างรัฐบาล        471,349   482,596  
  3.  ลูกจ้างเอกชน     1,914,482                 1,744,561 
  4.  ทำงานส่วนตัว     1,795,383          1,848,686 
  5.  ช่วยธุรกิจครัวเรือน       766,802   834,989 
  6.  การรวมกลุม่     3,006      1,625 

    รวม      5,125,642           5,090,529 
  

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ
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หน่วย : คน 

หน่วย : คน 

2.11  ผู้มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษาท่ีสำเร็จ ปี 2563 และปี 2564     

                 ระดับการศึกษา     ปี 2563  ปี 2564 

  ไม่มีการศึกษา      146,704                   147,574 
  ต่ำกว่าประถมศึกษา       786,170  731,939  
  ประถมศึกษา    1,281,710        1,247,713 
  มัธยมศึกษาตอนต้น      866,571  852,680 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย      944,742  953,768 
  - สายสามัญ      764,361  758,335 
  - สายอาชีวศึกษา      179,745  193,854 
   - สายวิชาการศึกษา      636     1,579 
  อุดมศึกษา   1,054,905        1,128,657 
  - สายวิชาการ      617,884  719,627 
  - สายวิชาชีพ      308,229  280,842 
   - สายวิชาการศึกษา      128,792  128,188 
  อ่ืนๆ/ไม่ทราบ       44,841            28,199 

    รวม      5,125,643        5,090,530 
  
 

2.12  จำนวนผู้ผา่นการฝึกอาชีพและทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน ปี 2564     

                   หลักสูตร          ปี 2564 

    ชาย  หญิง     รวม 

  1. ฝึกเตรยีมเข้าทำงาน    727       318  1,045   

  2. ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน 8,331         9,148         17,479   

  3. ฝกึอาชีพเสรมิ  2,661   4,149  6,810  
     4. ฝึกทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 5,161     1,792  6,953 

                รวม                        16,880       15,407        32,287 
  

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ที่มา : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน /สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด : รูปพระบรมธาตุเจดีย์มีรูปสัตว์ ตามปีนักษัตรล้อมรอบ 
           หมายถึง เมือง 12 นักษัตร จากตำนานเมืองนครศรีธรรมราช      
       ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 17-18 มีท้ังหมด 12 เมือง 
 

คำขวัญประจำจังหวัด : เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ  
  มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม  
  กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร  
  ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด 

 

งานประจำปีของจังหวัด : งานประเพณีแห่ผ้าข้ึนธาตุ งานประเพณีสารทเดือนสิบ งานประเพณชีักพระ 
 

 



จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1.  ข้อมูลท่ัวไป 

 1.1 ขนาดและท่ีตั้ง 

   จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ทางตอนกลางของภาคใต้ ห่างจากกรุงเทพมหานคร 780 กิโลเมตร มีเนื้อ
ที่ประมาณ 9,942,502 ตร.กม หรือประมาณ 6,214,064 ไร่ มีพื้นที่มาก เป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ และเป็นอันดับ
ที่ 16 ของประเทศ  

  อาณาเขตติดต่อ 

➢ ทิศเหนือ    ติดกับจงัหวัดสรุาษฎร์ธานีและอ่าวบ้านดอน 
➢ ทิศใต้       ติดกับอําเภอระโนด จงัหวัดสงขลา อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลงุ อําเภอห้วยยอด    

 จังหวัดตรัง 
➢ ทิศตะวันออก ตดิกับอ่าวไทยเป็นชายฝั่งทะเล มีความยาวตั้งแต่ตอนเหนือของอําเภอขนอมลง 
  ไปทางใต้ของอําเภอหัวไทรประมาณ 225 กิโลเมตร 
➢ ทิศตะวันตก  ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี ่

  

 1.2 เขตการปกครอง 

   การปกครองส่วนท้องถิ่น 

 จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการปกครองส่วนท้องถ่ิน รวม 185 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 54 แห่ง (แยกเป็นเทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง และเทศบาลตำบล 50 แห่ง) 
และองค์การบริหารส่วนตำบล 130 แห่ง 

 
ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

 1.3 เศรษฐกิจ 

  ปี 2562     ปี 2563 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ( ล้านบาท) 180,727  178,504  
ผลิตภัณฑ์จงัหวัดต่อหัว (GPP Per Capita) (บาท/ปี) 119,589  117,801 
 
 
 

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 



  

 1.4 การลงทุน 

     โรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการปี 2564 

     โรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน       29  แห่ง 

     เงินลงทุน    จำนวน   1,063.34 ล้านบาท 

     การจ้างงาน   จำนวน       217  คน 

        

  1.5 อัตราค่าจา้งขั้นตำ่ 

     315 บาท/วัน (บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563) 

    
 

2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 

 2.1  ตำแหน่งงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี 2564 
 

ปี 2564 
 ตำแหน่งงาน(อัตรา) ผู้สมัครงาน (คน)  การบรรจุงาน (คน)

  

ชาย     676  2,278   1,450  
หญิง   548  4,524   2,300 
ไม่ระบ ุ 4,181     -   - 

รวม 5,405  6,802   3,750 

 

 2.2  อุตสาหกรรมท่ีนายจ้างต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก ปี 2564 

 1. การบรหิารราชการส่วนภูมิภาค  จำนวน 577  อัตรา  
 2. การขายส่งเหล็กกล้าและโลหะ  จำนวน 323 อัตรา   
 3. การผลิตแผ่นวงจรอเิลก็ทรอนิกส ์  จำนวน 301 อัตรา 
 4. การศึกษาระดับประถมศึกษา  จำนวน 233  อัตรา 
 5. กิจกรรมด้านการบริการที่สง่เสริมภาครัฐ  จำนวน 204 อัตรา        

 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 

เพศ 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 
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หน่วย : คน 

2.3  อาชีพท่ีนายจา้งต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก ปี 2564 

 1. แรงงานทั่วไป  จำนวน     737  อัตรา  
 2. เสมียน,เจ้าหน้าทีจ่ัดเกบ็เอกสาร  จำนวน     534  อัตรา 
 3. พนักงานบัญชี  จำนวน     503  อัตรา 
 4. ตัวแทนนายหน้าขายบริการ  จำนวน     434  อัตรา 
 5. แรงงานด้านการผลิต  จำนวน     229  อัตรา 

 

 2.4  อาชีพท่ีมีการบรรจุงาน 5 อันดับแรก ปี 2564 

 1. แรงงานทั่วไป  จำนวน    634 คน  
 2. เสมียน,เจ้าหน้าทีจ่ัดเกบ็เอกสาร  จำนวน    523 คน 
 3. ตัวแทนนายหน้าขายบริการ  จำนวน    356 คน 
 4. พนักงานบริการลูกค้า  จำนวน    212 คน       
 5. เสมียนพนกังานทั่วไป พนักงานธุรการ  จำนวน    170 คน      

 

 2.5  สถานประกอบการและผูป้ระกันตน ณ ธันวาคม 2564  

  จำนวนสถานประกอบการ (แห่ง) จำนวนผู้ประกันตน (คน) 

  4,523 182,664 
    

2.6  การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ  

  ปี 2564 

 ชาย หญิง รวม 
ผู้ได้รับอนุญาตให้เดินทาง 
ไปทำงานตา่งประเทศ   98   33  131 
 - กรมการจัดหางานจัดสง่   2  -  2  
 - บริษัทจัดหางานจัดส่ง   6   4   10 
 - เดินทางด้วยตนเอง                           31                  7  38  
 - นายจ้างพาไปทำงาน                           35   2   37 
 - นายจ้างส่งไปฝึกงาน   2   0    2 
RE-ENTRY                           22                 20         42 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

 

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จงัหวัดนครศรีธรรมราช      10 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม 

หมายเหตุ : RE-ENTRY คือ การแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว 

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน 



หน่วย : คน 

หน่วย : คน 

2.7  แรงงานต่างด้าว ณ เดือนธนัวาคม ปี 2564    
 จำนวนคนตา่งด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ทำงาน 

 ประเภทคนต่างดา้ว   จำนวน (คน)   
 

❖ มาตรา 59       13,961 

• ตลอดชีพ            64 

• ทั่วไป            452 

• นำเข้าตาม MOU          3,778 

• นำเข้าตามมติ ครม. 20 สิงหาคม 2562        9,667 
❖ มาตรา 62 ส่งเสริมการลงทุน          - 
❖ มาตรา 63/1 ชนกลุ่มน้อย          - 
❖ มาตรา 63/2 มติ ครม.4 สิงหาคม 2563           623  
❖ มติ ครม.29 ธันวาคม 2563    2,553     

 รวม           17,137 

 

 

2.8  ประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน 

                                
 ปี 2563      ปี 2564   

1. ประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป 1,272,440 1,284,076 
   1.1 ผู้ท่ีอยู่ในกำลังแรงงาน   899,964   909,080  

   1) ผู้มีงานทำ    888,709    892,871 
   2) ผู้ว่างงาน      10,867     16,209 

   3) กำลังแรงงานที่รอฤดูกาล        389            0  
  1.2 ผู้ท่ีไม่อยู่ในกำลังแรงงาน  372,476   374,996 
2.  อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)    1.21     1.78  

    

2.9  ผู้มีงานทำจำแนกตามอาชีพ   

 

อัตราการว่างงาน = ผู้วา่งงาน  x 100 / กำลังแรงงานรวม 

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

สถานภาพแรงงาน 

หมายเหตุ : ในตารางสถติิ (2.8-2.11) ผลรวมของแต่ละจำนวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม ทัง้นี้เน่ืองมาจาก การปัดเศษทศนยิมของข้อมูล   
              แต่ละจำนวนซ่ึงได้จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 

ที่มา : สำนักบริหารแรงงานตา่งดา้ว กรมการจัดหางาน 

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จงัหวัดนครศรีธรรมราช     11 



หน่วย : คน 

 2.9  ผู้มีงานทำ จำแนกตามอาชีพ 

                 อาชีพ      ป ี2563        ปี 2564 

  1.  ผู้บัญญัติกฎหมายข้าราชการ   
   ระดับอาวุโสและผู้จัดการ  20,386 19,143 
  2.  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ   38,943   36,505  

  3.  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิค  
   สาขาต่างๆ และอาชีพที่เก่ียวข้อง  20,676   18,406 
  4.  เสมียน    21,563   26,541 
  5.  พนักงานบริการและพนักงาน 
   ในร้านค้าและตลาด       189,734     177,222 
  6.  ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้าน 
   การเกษตรและการประมง      365,951     401,453 
  7.  ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทาง 
   ฝีมือและธุรกิจการค้าที่เก่ียวข้อง       86,961      87,153 
  8.  ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร 
   และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ       36,539      27,791 
  9.  อาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในด้าน 
   การขายและการให้บริการ     107,957                 98,657 

    รวม     888,710    892,871 
  

 

 

2.10  ผู้มีงานทำ จำแนกตามสภาพการทำงาน   

                 สภาพการทำงาน  ปี 2563  ปี 2564 

  1.  นายจ้าง   30,170 31,835 
  2.  ลูกจ้างรัฐบาล    80,830   86,969  
  3.  ลูกจ้างเอกชน       299,586            286,984 
  4.  ทำงานส่วนตัว       349,648   351,799 
  5. ช่วยธุรกิจครัวเรือน       127,428   134,281 
  6. การรวมกลุ่ม     1,047      1,003 

    รวม      888,709           892,871  

 

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จงัหวัดนครศรีธรรมราช      12 



หน่วย : คน 

หน่วย : คน 

 2.11  ผู้มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษาท่ีสำเร็จ ปี 2563 และปี 2564  

                 ระดับการศึกษา  ปี 2563  ปี 2564 

  ไม่มีการศึกษา     9,826 10,851 
  ต่ำกว่าประถมศึกษา        157,215  159,354  
  ประถมศึกษา       228,622           203,356 
  มัธยมศึกษาตอนต้น       161,166  152,727 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย       150,691  158,566    
  - สายสามัญ       111,432  111,181 
  - สายอาชีวศึกษา        39,259    47,194 
   - สายวิชาการศึกษา           -        191 
  อดุมศึกษา       180,511  205,986 
  - สายวิชาการ       104,931  119,341 
  - สายวิชาชีพ    53,856    63,327 
   - สายวิชาการศึกษา    22,370    23,318 
  อ่ืนๆ/ไม่ทราบ           677              2,031 

    รวม         888,708          892,871 
  

 

2.12  จำนวนผู้ผา่นการฝึกอาชีพ และทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน ปี 2564 

                 หลักสูตร       ปี 2564 

    ชาย  หญิง   รวม 

  1. ฝึกเตรียมเข้าทำงาน    21     15   36   

  2. ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน 844          399              1,243   

  3. ฝึกอาชีพเสริม  198    272  470  

  4. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ชาต ิ 709             65                774 

                 รวม                         1,772          751             2,523    

   

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ที่มา : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรธีรรมราช 

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จงัหวัดนครศรีธรรมราช     13 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดกระบี ่

ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด : รูปกระบี่ไขว้ เบ้ืองหลังมีภูเขาและทะเล   

คำขวัญประจำจังหวัด : กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก 

งานประจำปีของจังหวัด : กระบี่เบิกฟ้าอันดามัน 

 



  จังหวัดกระบี ่

1.  ข้อมูลท่ัวไป 

 1.1 ขนาดและท่ีตั้ง 

  จังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดขนาดเล็กที่มากด้วยทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรม
อันเก่าแก่ การผสมผสานการดำรงชีวิตของผู้คนที่ต่างเช้ือชาติ ต่างศาสนา พื้นที่ตั้งอยู่ทางด้านฝั่งทะเลตะวันตกของ
ภาคใต้ติดกับทะเลอันดามัน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 814 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชร
เกษม) มีเนื้อที่  4,708.512 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,942,820 ไร่  ประกอบด้วยภูเขา ที่ดอน ที่ราบ        
หมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 154 เกาะ อุดมไปด้วยป่าชายเลน ตัวเมืองกระบี่มีแม่น้ำยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ไหลผ่าน
ลงสู่ทะเลอันดามันที่ตำบลปากน้ำ นอกจากนี้ยังมีคลองปกาสัย คลองกระบี่ใหญ่ และคลองกระบี่น้อย มีต้นกำเนิด
จากยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดกระบี่ คือ เขาพนมเบญจา 
  อาณาเขตติดต่อ 

➢ ทิศเหนือ    ติดกับจงัหวัดพังงา และจงัหวัดสุราษฎร์ธานี 
➢ ทิศใต้       ติดกับจงัหวัดตรงั และทะเลอันดามัน 
➢ ทิศตะวันออก ติดกับจงัหวัดนครศรีธรรมราช และจงัหวัดตรงั 
➢ ทิศตะวันตก  ติดกับจงัหวัดพังงา และทะเลอันดามัน 

 1.2 เขตการปกครอง 

   จังหวัดกระบี่มีการปกครองส่วนท้องถ่ิน รวม 62 แห่ง ประกอบด้วย  องค์การบริหารส่วนจงัหวัด 1 แห่ง       
เทศบาลเมอืง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 14 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 46 แห่ง 

 
ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 1.3 เศรษฐกิจ 

 ปี 2562 ปี 2563 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)     85,807     69,208 
ผลิตภัณฑ์จงัหวัดต่อหัว (GPP Per Capita) (บาท/ป)ี   203,719   163,070 

  

 1.4 การลงทุน 

     โรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการปี 2564 

     โรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน       11  แห่ง 

     เงินลงทุน    จำนวน   1,067.17 ล้านบาท 

     การจ้างงาน   จำนวน      335  คน 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 



 
 1.5 อัตราค่าจา้งขั้นตำ่ 

     325 บาท/วัน (บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563) 

    

2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 

 2.1  ตำแหน่งงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี 2564 
 

ปี 2564 
 ตำแหน่งงาน(อัตรา) ผู้สมัครงาน (คน)  การบรรจุงาน (คน)

  

ชาย   1,293  1,888   1,751  
หญิง   287  4,120   2,471 
ไม่ระบ ุ 6,592     -   - 

รวม 8,172  6,008   4,222 

 

 2.2  อุตสาหกรรมท่ีนายจ้างต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก ปี 2564 

 1. โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด  จำนวน   887   อัตรา  
 2. การผลิตน้ำมันปาล์ม  จำนวน   347  อัตรา 
 3. กิจกรรมโรงพยาบาล  จำนวน   285 อัตรา 
 4. การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต ์
    นั่งส่วนบุคคล   จำนวน   272  อัตรา 
 5. การขายปลกีช้ินส่วนและอปุกรณ์เสริมยานยนต์ จำนวน   266 อัตรา 

        

 2.3  อาชีพท่ีนายจา้งต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก ปี 2564 

 1. ตัวแทนนายหน้าขายบริการ  จำนวน    870 อัตรา  
 2. แรงงานทั่วไป  จำนวน    702 อัตรา 
 3. พนักงานบัญชี  จำนวน    450 อัตรา 
 4. เสมียน เจ้าหน้าทีจ่ัดเก็บเอกสาร  จำนวน    391 อัตรา 
 5. พนักงานจัดส่งสินค้า  จำนวน    305 อัตรา 

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 

เพศ 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

 

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จงัหวัดกระบ่ี    15 



หน่วย : คน 

2.4  อาชีพท่ีมีการบรรจุงาน 5 อันดับแรก ปี 2564 

 1. ตัวแทนนายหน้าขายบริการ  จำนวน    583 คน  
 2. แรงงานทั่วไป  จำนวน    435 คน 
 3. พนักงานบัญชี  จำนวน    269 คน 
 4. เสมียน เจ้าหน้าทีจ่ัดเก็บเอกสาร  จำนวน    266 คน 
 5. พนักงานจัดส่งสินค้า  จำนวน    220 คน 

 

  

 2.5  สถานประกอบการและผูป้ระกันตน ณ ธันวาคม 2564 

  จำนวนสถานประกอบการ (แห่ง) จำนวนผู้ประกันตน (คน) 

  2,811 81,509  
   

 

2.6  การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ  

  ปี 2564 

 ชาย หญิง รวม 
ผู้ได้รับอนุญาตให้เดินทาง 
ไปทำงานตา่งประเทศ    15   12   27 
 - กรมการจัดหางานจัดสง่   - -  -  
 - บริษัทจัดหางานจัดส่ง   2  1    3      
  - เดินทางด้วยตนเอง   2  7     10   
 - นายจ้างพาไปทำงาน   2  -       2 
 - นายจ้างส่งไปฝึกงาน   -  -     - 
RE-ENTRY                            9                 4   13 

 

 

 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

 

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จงัหวัดกระบ่ี    16 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม 

หมายเหตุ : RE-ENTRY คือ การแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว 

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน 



หน่วย : คน 

2.7  แรงงานต่างด้าว ณ เดือนธนัวาคม ปี 2564 

 จำนวนคนตา่งด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ทำงาน 

 ประเภทคนต่างดา้ว     จำนวน (คน)   
 

❖ มาตรา 59         6,448 

• ตลอดชีพ            - 

• ทั่วไป      655 

• นำเข้าตาม MOU         1,511 

• นำเข้าตามมติ ครม. 20 สิงหาคม 2562    4,282 
❖ มาตรา 62 ส่งเสริมการลงทุน                - 
❖ มาตรา 63/1 ชนกลุ่มน้อย          57 
❖ มาตรา 63/2 มติ ครม. 4 สิงหาคม 2563 ตามแบบ บต.23      275 
❖ มติ ครม.29 ธันวาคม 2563                  992 

 รวม                   7,772   

 
 

 2.8  ประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน  

 

  สถานภาพแรงงาน  ปี 2563  ปี 2564   

1. ประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป   297,302   298,815 
   1.1 ผู้ท่ีอยู่ในกำลังแรงงาน   218,485   217,332  

   1) ผู้มีงานทำ    212,767    209,985 
   2) ผู้ว่างงาน       5,717       7,347 

   3) กำลังแรงงานที่รอฤดูกาล          -            - 
  1.2 ผู้ท่ีไม่อยู่ในกำลังแรงงาน   78,817     81,483 
2.  อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)      2.62       3.38  

    

 

 

อัตราการว่างงาน = ผู้วา่งงาน  x 100 / กำลังแรงงานรวม 

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ที่มา : สำนักบริหารแรงงานตา่งดา้ว กรมการจัดหางาน 

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จงัหวัดกระบ่ี    17 



หน่วย : คน 

หน่วย : คน 2.9  ผู้มีงานทำ จำแนกตามอาชีพ   

                 อาชีพ   ปี 2563    ปี 2564 

  1.  ผู้บัญญัติกฎหมายข้าราชการ   
   ระดับอาวุโสและผู้จัดการ    4,417   2,871 
  2.  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ     8,719     7,376  

  3.  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิค  
   สาขาต่างๆ และอาชีพที่เก่ียวข้อง    6,444     5,896 
  4.  เสมียน      8,130     6,697 
  5.  พนักงานบริการและพนักงาน 
   ในร้านค้าและตลาด   43,658       42,497 
  6.  ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้าน 
   การเกษตรและการประมง  78,388   86,844 
  7.  ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทาง 
   ฝีมือและธุรกิจการค้าที่เก่ียวข้อง  14,536   16,325 
  8.  ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร 
   และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ  10,525     9,881 
  9.  อาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในด้าน 
   การขายและการให้บริการ  37,952   31,598 

    รวม      212,769     209,985 
  

 

2.10  ผู้มีงานทำ จำแนกตามสภาพการทำงาน   

                 สภาพการทำงาน  ปี 2563  ปี 2564 

  1.  นายจ้าง   18,035 18,203 
  2.  ลูกจ้างรัฐบาล    16,655   16,719  
  3.  ลูกจ้างเอกชน        88,082             83,347 
  4.  ทำงานส่วนตัว        63,144    64,997 
  5. ช่วยธุรกิจครัวเรือน        26,851    26,710 
  6. การรวมกลุ่ม          -           9 

    รวม     212,767           209,985 
  

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จงัหวัดกระบ่ี    18 



หน่วย : คน 

หน่วย : คน 

2.11  ผู้มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษาท่ีสำเร็จ ปี 2563 และปี 2564   

                 ระดับการศึกษา  ปี 2563   ปี 2564 

  ไม่มีการศึกษา     2,273   2,574 
  ต่ำกว่าประถมศึกษา    33,733   31,677  
  ประถมศึกษา        55,043             52,144 
  มัธยมศึกษาตอนต้น        38,756    41,249 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย        41,077    41,039 
  - สายสามัญ   31,904    32,960 
  - สายอาชีวศึกษา    9,119      8,064 
   - สายวิชาการศึกษา        54       15 
  อุดมศึกษา       41,462    41,180 
  - สายวิชาการ        24,511    25,837 
  - สายวิชาชีพ   12,698    10,757 
   - สายวิชาการศึกษา    4,253      4,586 
  อ่ืนๆ/ไม่ทราบ      425                122 

    รวม        212,769           209,985 
  

 

2.12  จำนวนผู้ผา่นการฝึกอาชีพ และทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน ปี 2564     

                 หลักสูตร          ปี 2564 

    ชาย  หญิง    รวม 

  1. ฝึกเตรยีมเข้าทำงาน    57               27                84  

  2. ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน                     1,286           4,023            5,309 

  3. ฝกึอาชีพเสรมิ                            146       162     308  

  4. การทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน 347     177     524 

                 รวม                        1,836          4,389           6,225 
  

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ที่มา : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบ่ี 

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จงัหวัดกระบ่ี    19 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จังหวัดพังงา 

ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด : รูปภูเขาช้างหมอบ เรือดูดแร่ 

คำขวัญประจำจังหวัด : แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ  
  ถ้ำงามตา ภูผาแปลก 
  แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร 

งานประจำปีของจังหวัด : งานเทศกาลและงานกาชาด งานดอกไม้พังงา งานเทศกาลกนิเจ       
                                 งานอนุรักษ์เต่าทะเล 
 
 

 



จังหวัดพังงา 

1.  ข้อมูลท่ัวไป 

  1.1 ขนาดและท่ีตั้ง 

  จังหวัดพังงา ตั้งอยู่ทางภาคใต้ตอนบนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก ติดกับทะเลอันดามัน ห่างจากกรุงเทพฯ
ประมาณ 788 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 4,170.97 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,606,803.125 ไร่ เป็นอันดับ  
ที่ 9 ของภาคใต้ และเป็นอันดับที่ 54 ของประเทศ 
  อาณาเขตติดต่อ 

➢ ทิศเหนือ ติดกับจงัหวัดระนอง 
➢ ทิศใต้       ติดกับจงัหวัดภูเก็ต และทะเลอันดามัน 
➢ ทิศตะวันออก  ติดกับจังหวัดสรุาษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี ่
➢ ทิศตะวันตก   ติดกับทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย 

  

 1.2 เขตการปกครอง 

    จังหวัดพงังามกีารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวม 52 แหง่ ประกอบด้วย  องค์การบริหารส่วนจงัหวัด 1 แห่ง       
เทศบาลเมอืง 2 แห่ง เทศบาลตำบล 13 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 36 แห่ง 
    

      ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 1.3 เศรษฐกิจ 

 ปี 2562 ปี 2563 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)      83,187         54,859 
ผลิตภัณฑ์จงัหวัดต่อหัว (GPP Per Capita) (บาท/ป)ี    333,015    219,867 

  

 1.4 การลงทุน 

     โรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการปี 2564 

     โรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน        2  แห่ง 

     เงินลงทุน    จำนวน      59.28 ล้านบาท 

     การจ้างงาน   จำนวน       16  คน    

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 



 1.5 อัตราค่าจา้งขั้นตำ่ 

     325 บาท/วัน (บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563) 

    
 

2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 

 2.1  ตำแหน่งงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี 2564 
 

ปี 2564 
 ตำแหน่งงาน(อัตรา) ผู้สมัครงาน (คน)  การบรรจุงาน (คน)

  

ชาย       54  608     358  
หญิง     49  837     317 
ไม่ระบ ุ 2,522     -   - 

รวม 2,625    1,445        675 

 

 2.2  อุตสาหกรรมท่ีนายจ้างต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก ปี 2564 

 1. การผลิตอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง  จำนวน    314  อัตรา  
 2. การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์  จำนวน   309  อัตรา 
 3. การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต ์
    นั่งส่วนบุคคล  จำนวน   304  อัตรา 
 4. การขนส่งของเหลว หรือก๊าซ  จำนวน   267  อัตรา 
 5. การขายส่งโทรศัพท ์  จำนวน  203  อัตรา 

        

 2.3  อาชีพท่ีนายจา้งต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก ปี 2564 

 1. แรงงานทั่วไป  จำนวน    511 อัตรา  
 2. แรงงานบรรจ ุ  จำนวน    414 อัตรา 
 3. พนักงานขาย และผู้นำเสนอสินค้า  จำนวน    403 อัตรา 
 4. แรงงานด้านการผลิต  จำนวน    252 อัตรา 
 5. นักการตลาด เจ้าหน้าทีก่ารตลาด  จำนวน    189 อัตรา  

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 

เพศ 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

 

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดพังงา      21 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

 



หน่วย : คน 

2.4  อาชีพท่ีมีการบรรจุงาน 5 อันดับแรก ปี 2564 

 1. แรงงานทั่วไป  จำนวน    130 คน  
 2. ผู้ให้บริการทั่วไปในโรงแรม  จำนวน    105  คน 
 3. แรงงานบรรจ ุ  จำนวน     90 คน 
 4. ช่างเทคนิควิศวกรรม   จำนวน     50 คน 
 5. พนักงานขาย และผู้นำเสนอสินค้า  จำนวน     45 คน 

 

 

 2.5  สถานประกอบการและผูป้ระกันตน ณ ธันวาคม 2564 

  จำนวนสถานประกอบการ (แห่ง) จำนวนผู้ประกันตน (คน) 

  1,383 54,334  
   

2.6  การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ  

  ปี 2564 

 ชาย หญิง รวม 
ผู้ได้รับอนุญาตให้เดินทาง 
ไปทำงานตา่งประเทศ    46   13    59 
 - กรมการจัดหางานจัดสง่    - -   -  
 - บริษัทจัดหางานจัดส่ง    5  2     7 
 - เดินทางด้วยตนเอง   20   4   24  
 - นายจ้างพาไปทำงาน    2  -     2 
 - นายจ้างส่งไปฝึกงาน    -  -         - 
RE-ENTRY                            19                  7         26 
 

 

 

 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

 

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จงัหวัดพังงา      22 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม 

หมายเหตุ : RE-ENTRY คือ การแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว 

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน 



หน่วย : คน 

2.7  แรงงานต่างด้าว ณ เดือนธนัวาคม ปี 2564 
 จำนวนคนตา่งด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ทำงาน 

 ประเภทคนต่างดา้ว      จำนวน (คน)   
 

❖ มาตรา 59          15,038 

• ตลอดชีพ        - 

• ทั่วไป            257 

• นำเข้าตาม MOU                900 

• นำเข้าตาม มติ ครม.20 สิงหาคม 2562     13,881 
❖ มาตรา 62 ส่งเสริมการลงทุน                15 
❖ มาตรา 63/1 ชนกลุ่มน้อย                     18 
❖ มาตรา 63/2 มติ ครม.4 สิงหาคม 2563 ตามแบบ บต. 23     486 
❖ มติ ครม.29 ธันวาคม 2563           3,045 

 
 รวม         18,602 

 
 

 2.8  ประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน  

 

  สถานภาพแรงงาน  ปี 2563  ปี 2564   

1. ประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป   219,031   220,500 
   1.1 ผู้ท่ีอยู่ในกำลังแรงงาน   150,556   152,387  

   1) ผู้มีงานทำ    145,104    145,952 
   2) ผู้ว่างงาน       5,452       6,331 

   3) กำลังแรงงานที่รอฤดูกาล           -         104 
  1.2 ผู้ท่ีไม่อยู่ในกำลังแรงงาน   68,475     68,113 
2.  อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)    3.62       4.15  

    

 

 

อัตราการว่างงาน = ผู้วา่งงาน  x 100 / กำลังแรงงานรวม 

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

หมายเหตุ : ในตารางสถติิ (2.8-2.11) ผลรวมของแต่ละจำนวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม ทัง้นี้เน่ืองมาจาก การปัดเศษทศนยิมของ  
              ข้อมูลแต่ละจำนวนซ่ึงได้จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 
 

ที่มา : สำนักบริหารแรงงานตา่งดา้ว กรมการจัดหางาน 

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จงัหวัดพังงา      23 



หน่วย : คน 

หน่วย : คน 

2.9  ผู้มีงานทำ จำแนกตามอาชีพ   

                 อาชีพ   ปี 2563  ปี 2564 

  1.  ผู้บัญญัติกฎหมายข้าราชการ   
   ระดับอาวุโสและผู้จัดการ   5,772 4,438 
  2.  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ    6,760   6,235  

  3.  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิค  
   สาขาต่างๆ และอาชีพที่เก่ียวข้อง   4,333   3,582 
  4.  เสมียน     5,564   4,725 
  5.  พนักงานบริการและพนักงาน 
   ในร้านค้าและตลาด        27,258     31,409 
  6.  ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้าน 
   การเกษตรและการประมง       55,962     59,154 
  7.  ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทาง 
   ฝีมือและธุรกิจการค้าที่เก่ียวข้อง       12,357     14,380 
  8.  ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร 
   และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ  7,416      6,008 
  9.  อาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในด้าน 
   การขายและการให้บริการ      19,683    16,021 

    รวม     145,105  145,951 
  

 

   

 

2.10  ผู้มีงานทำ จำแนกตามสภาพการทำงาน   

                 สถานภาพการทำงาน     ปี 2563  ปี 2564 

  1.  นายจ้าง    5,385  6,325 
  2.  ลูกจ้างรัฐบาล        15,534   16,166  
  3.  ลูกจ้างเอกชน       53,256             52,555 
  4.  ทำงานส่วนตัว       53,208   50,981 
  5.  ช่วยธุรกิจครัวเรือน       17,659   19,917 
  6.  การรวมกลุม่       62          8 

    รวม                             145,104         145,952  

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จงัหวัดพังงา    24 



หน่วย : คน 

หน่วย : คน 

  

2.11  ผู้มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษาท่ีสำเร็จ ปี 2563 และปี 2564 

                 ระดับการศึกษา  ปี 2563   ปี 2564 

  ไม่มีการศึกษา     6,509  7,906 
  ต่ำกว่าประถมศึกษา    21,926   19,557  
  ประถมศึกษา        39,037            40,415 
  มัธยมศึกษาตอนต้น        27,081   23,516 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย        21,415   25,038 
  - สายสามัญ   15,351   17,589 
  - สายอาชีวศึกษา    6,064    7,443 
   - สายวิชาการศึกษา          -          6 
  อุดมศึกษา       27,896  28,297 
  - สายวิชาการ       16,218  18,919 
  - สายวิชาชีพ         8,665     6,641 
   - สายวิชาการศึกษา         3,013    2,737 
  อ่ืนๆ/ไม่ทราบ        1,241            1,223 

    รวม       145,105         145,952 
  

2.12  จำนวนผู้ผา่นการฝึกอาชีพ และทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน ปี 2564   

                 ประเภทหลักสูตร   ปี 2564 

    ชาย  หญิง     รวม 

  1. ฝึกเตรียมเข้าทำงาน    34           5     39    

  2. การยกระดับฝีมือแรงงาน  353             683             1,036   

  3. ฝึกอาชีพเสริม                              190             314               504 

  4. การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  165      98    263 

                 รวม                            742          1,100            1,842  

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ที่มา : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา 

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จงัหวัดพังงา    25 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จังหวัดภูเก็ต 

ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด : รูปสองวีรสตรียืนถือดาบ 

คำขวัญประจำจังหวัด : ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้  
  หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี  
  บารมีหลวงพ่อแซ่ม 

งานประจำปีจังหวัด : เทศกาลถือศีลกินผัก งานท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร  
                           งานกาชาดจังหวัดภูเก็ต เทศกาลตรุษจีน  
 งานเทศกาลแข่งขันเรือใบนานาชาติ 
 



จังหวัดภูเก็ต 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 1.1 ขนาดและท่ีตั้ง 

  จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย มีลักษณะเป็นเกาะ จัดเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดของประเทศไทยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของภาคใต้ในทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดียมีเกาะบริวาร 32 เกาะ 
ส่วนกว้างที่สุดของเกาะภูเก็ตเท่ากับ 21.3 กิโลเมตร ส่วนยาวที่สุดของเกาะภูเก็ตเท่ากับ 48.7 กิโลเมตร เฉพาะ
เกาะภูเก็ตมีพื้นที่ 543.034 ตารางกิโลเมตร ส่วนเกาะบริวารมีพื้นที่  27 ตารางกิโลเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด 
570.034 ตารางกิโลเมตร หรือ 356,271.25 ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
4 และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 402 รวมระยะทาง 867 กิโลเมตร หรือระยะทาง ทางอากาศคิดเป็น           
688 กิโลเมตร     
   

  อาณาเขตติดต่อ 

➢ ทิศเหนือ     ติดช่องแคบปากพระ จังหวัดพังงา เช่ือมโดยสะพานสารสิน และ          
   สะพานเทพกระษัตรี   

➢ ทิศใต้       ติดต่อกับจังหวัดภูเก็ต และทะเลอันดามัน 
➢ ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดสรุาษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี ่
➢ ทิศตะวันตก    ติดต่อกับทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย   

  

 1.2 เขตการปกครอง 

   จังหวัดภูเก็ตมีการปกครองส่วนท้องถ่ิน รวม 19 แห่ง ประกอบด้วย  องค์การบริหารส่วนจงัหวัด 1 แห่ง       
เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตำบล 9 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 6 แห่ง          

 
ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1.3 เศรษฐกิจ 

 ปี 2562     ปี 2563 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)      251,813   134,616 
ผลิตภัณฑ์จงัหวัดต่อหัว (GPP Per Capita) (บาท/ป)ี      428,351   226,158 
 
 
 

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 



  

 1.4 การลงทุน 

     โรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการปี 2564 

     โรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน        7  แห่ง 

     เงินลงทุน    จำนวน     179.72 ล้านบาท 

     การจ้างงาน   จำนวน      101  คน     

 1.5 อัตราค่าจา้งขั้นตำ่ 

     336 บาท/วัน (บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563) 

    
 

2. ข้อมูลด้านแรงงาน       

 2.1  ตำแหน่งงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี 2564    
 

ปี 2564 
 ตำแหน่งงาน(อัตรา) ผู้สมัครงาน (คน)  การบรรจุงาน (คน)

  

ชาย      981  4,257     2,988  
หญิง    288  7,396   5,015    
ไม่ระบ ุ 7,741     -   - 

รวม 9,010    11,653   8,003 

 

 2.2  อุตสาหกรรมท่ีนายจ้างต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก ปี 2564 

 1. โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด     จำนวน      838  อัตรา  
 2. ร้านสะดวกซื้อ/มินิมาร์ท     จำนวน      618 อัตรา 
 3. การขายปลกีสินค้า     จำนวน 577 อัตรา 
 4. การก่อสร้างอาคารที่พกัอาศัย     จำนวน 449  อัตรา 
 5. การบรกิารด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร    จำนวน 359 อัตรา 

        

 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 

เพศ 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

 

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดภูเก็ต      27 



หน่วย : คน 

2.3  อาชีพท่ีนายจา้งต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก ปี 2564 

 1. แรงงานทั่วไป     จำนวน    3,078 อัตรา  
 2. ผูป้ฏิบัติงานด้านบริการงานทั่วไป     จำนวน    1,095 อัตรา 
 3. พนักงานขายสินค้า      จำนวน      523 อัตรา 
 4. แรงงานด้านการผลิต     จำนวน      504 อัตรา 
 5. ตัวแทนนายหน้าขายบริการ     จำนวน      327 อัตรา 

 

 2.4  อาชีพท่ีมีการบรรจุงาน 5 อันดับแรก ปี 2564 

 1. แรงงานทั่วไป             จำนวน   2,988 คน  
 2. ผูป้ฏิบัติงานด้านบริการงานทั่วไป      จำนวน   1,084 คน 
 3. พนักงานขายสินค้า       จำนวน     779 คน 
 4. แรงงานด้านการผลิต      จำนวน     503 คน 
 5. พนักงานบริการลูกค้า      จำนวน     318 คน     

 

 2.5  สถานประกอบการและผูป้ระกันตน ณ ธันวาคม 2564 

  จำนวนสถานประกอบการ (แห่ง) จำนวนผู้ประกันตน (คน)   

  9,605 190,852 
    

2.6  การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ      

  ปี 2564 

 ชาย หญิง รวม 
ผู้ได้รับอนุญาตให้เดินทาง 
ไปทำงานตา่งประเทศ     57  70  127 
 - กรมการจัดหางานจัดสง่     3 -   3  
 - บริษัทจัดหางานจัดส่ง   11  9   20 
 - เดินทางด้วยตนเอง   19                30  49  
 - นายจ้างพาไปทำงาน    1  -     1 
 - นายจ้างส่งไปฝึกงาน    -  -      - 
RE-ENTRY                            23                31      54 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

 

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดภูเก็ต      28 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม 

หมายเหตุ : RE-ENTRY คือ การแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว 

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน 



หน่วย : คน 

2.7  แรงงานต่างด้าว ณ เดือนธนัวาคม ปี 2564    

 จำนวนคนตา่งด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ทำงาน 

 ประเภทคนต่างดา้ว       จำนวน (คน)   
 

❖ มาตรา 59       44,753 

• ตลอดชีพ           - 

• ทั่วไป            5,551 

• นำเข้าตาม MOU                5,004 

• นำเข้าตามมติ ครม.20 สิงหาคม 2562    34,198 
❖ มาตรา 62 ส่งเสริมการลงทุน               253 
❖ มาตรา 63/1 ชนกลุ่มน้อย               58 
❖ มาตรา 63/2 มติ ครม.4 สิงหาคม 2563 ตามแบบ บต. 23     3,066 
❖ มติ ครม.29 ธันวาคม 2563            5,132     

        
 รวม       53,262 

 
 

 2.8  ประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน     

 

  สถานภาพแรงงาน  ปี 2563    ปี 2564   

1. ประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป   453,383   454,712 
   1.1 ผู้ท่ีอยู่ในกำลังแรงงาน   322,305   319,409  

   1) ผู้มีงานทำ    306,392    288,336 
   2) ผู้ว่างงาน      15,556      30,879 

   3) กำลังแรงงานที่รอฤดูกาล        357          194 
  1.2 ผู้ท่ีไม่อยู่ในกำลังแรงงาน      131,078   135,303 
2.  อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)    4.83       9.67  

    

 

อัตราการว่างงาน = ผู้วา่งงาน  x 100 / กำลังแรงงานรวม 

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

หมายเหตุ : ในตารางสถติิ (2.8-2.11) ผลรวมของแต่ละจำนวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม ทัง้นี้เน่ืองมาจาก การปัดเศษทศนยิมของ  
               ข้อมูลแต่ละจำนวนซ่ึงได้จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 
 

ที่มา : สำนักบริหารแรงงานตา่งดา้ว กรมการจัดหางาน 

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดภูเก็ต      29 



หน่วย : คน 

หน่วย : คน 

2.9  ผู้มีงานทำ จำแนกตามอาชีพ   

                 อาชีพ   ปี 2563   ปี 2564 

  1.  ผู้บัญญัติกฎหมายข้าราชการ   
   ระดับอาวุโสและผู้จัดการ  18,936 15,243 
  2.  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ   18,225   19,999  

  3.  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิค  
   สาขาต่างๆ และอาชีพที่เก่ียวข้อง  19,833   23,643 
  4.  เสมียน    20,282   15,840 
  5.  พนักงานบริการและพนักงาน 
   ในร้านค้าและตลาด       103,979     106,232 
  6.  ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้าน 
   การเกษตรและการประมง  13,928   14,499 
  7.  ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทาง 
   ฝีมือและธุรกิจการค้าที่เก่ียวข้อง  38,513      39,033 
  8.  ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร 
   และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ  25,102      18,693 
  9.  อาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในด้าน 
   การขายและการให้บริการ  47,594      35,153 

    รวม    306,392  288,335 
  

 

2.10  ผู้มีงานทำ จำแนกตามสภาพการทำงาน   

                 สถานภาพการทำงาน  ปี 2563  ปี 2564 

  1.  นายจ้าง   13,325 17,192 
  2.  ลูกจ้างรัฐบาล    18,774   22,354  
  3.  ลูกจ้างเอกชน       192,635            158,780 
  4.  ทำงานส่วนตัว        65,430    69,113 
  5. ช่วยธุรกิจครัวเรือน        16,043    20,822 
  6. การรวมกลุ่ม       184         74 

    รวม     306,391  288,335 

 

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดภูเก็ต      30 



หน่วย : คน 

หน่วย : คน 

 2.11  ผู้มีงานทำ จำแนกตามระดับการท่ีสำเร็จปี 2563 และปี 2564 

                 ระดับการศึกษา  ปี 2562   ปี 2564 

  ไม่มีการศึกษา     3,046  3,418 
  ต่ำกว่าประถมศึกษา    25,901   21,753  
  ประถมศึกษา        55,019             46,085 
  มัธยมศึกษาตอนต้น        56,468    46,605 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย        65,735    57,268 
  - สายสามัญ   48,280    38,925 
  - สายอาชีวศึกษา   17,312    18,343 
   - สายวิชาการศึกษา       143           0 
  อุดมศึกษา        94,529  109,397 
  - สายวิชาการ   62,346    80,356 
  - สายวิชาชีพ   24,195    21,453 
   - สายวิชาการศึกษา    7,988     7,588 
  อ่ืนๆ/ไม่ทราบ    5,694             3,809 

    รวม        306,392         288,335 
  

 

2.12  จำนวนผู้ผา่นการฝึกอาชีพ และทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน ปี 2564      

                 หลักสูตร       ปี 2564 

    ชาย  หญิง     รวม 

  1. ฝึกเตรียมเข้าทำงาน    32        113    145 

  2. การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน                     1,012              918            1,930  

  3. ฝึกฝึกอาชีพเสริม   261              349              610      

  4. การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  640      440            1,080 

                 รวม                          1,945           1,820            3,765     

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ที่มา : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต      

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดภูเก็ต      31 ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดภูเก็ต      31 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด : รูปวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร 

คำขวัญประจำจังหวัด : เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย  
  หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ 

งานประจำปีของจังหวัด : งานตาปีศรีสุราษฎร์ (เมษายน)  
     งานประเพณีชักพระแข่งเรือยาว (วันออกพรรษา)  
     งานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร (สิงหาคม) 

 
 



จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 1.1 ขนาดและท่ีตั้ง 

  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของภาคใต้ ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ 
ประมาณ 645 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 13,079.61 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,174,758.61 ไร่ มีเนื้อที่มากเป็น
อันดับ 6 ของประเทศ และมีพื้นที่มากที่สุดในภาคใต้  ฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความยาว
ประมาณ 156 กิโลเมตร มีเกาะขนาดใหญ่ ได้แก่ เกาะสมุย เนื้อที่ 227.25 ตารางกิโลเมตร เกาะพงัน มีเนื้อที่ 
194.2 ตารางกิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีหมู่เกาะอ่างทองและเกาะบริวาร 42 เกาะ เกาะสมุยเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดใน
จังหวัดห่างจากชายฝั่งทะเลประมาณ 20 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัด ประมาณ 80 กิโลเมตร 
   

  อาณาเขตติดต่อ 

➢ ทิศเหนือ     ติดกับจังหวัดชุมพร 
➢ ทิศใต้       ติดกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดกระบี ่
➢ ทิศตะวันออก  ติดกับอ่าวไทย และจังหวัดนครศรีธรรมราช 
➢ ทิศตะวันตก    ติดกับจังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง 

  

 1.2 เขตการปกครอง 

     จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการปกครองส่วนท้องถ่ิน รวม 138 แห่ง ประกอบด้วย  องค์การบริหารส่วนจงัหวัด   
1 แห่ง เทศบาลนคร 2 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลตำบล 35 แห่ง และองค์การบรหิารส่วนตำบล 97 แห่ง 

 
ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

 1.3 เศรษฐกิจ 

 ปี 2562  ปี 2563 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)      210,396       178,385 
ผลิตภัณฑ์จงัหวัดต่อหัว (GPP Per Capita) (บาท/ป)ี      184,214       155,156 

  

 

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 



 1.4 การลงทุน 

     โรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการปี 2564 

     โรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน      64  แห่ง 

     เงินลงทุน    จำนวน   2,813.95 ล้านบาท 

     การจ้างงาน   จำนวน      953  คน     

 1.5 อัตราค่าจา้งขั้นตำ่ 

     325 บาท/วัน (บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563) 

    
 

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

 2.1  ตำแหน่งงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี 2564 
 

ปี 2564 
 ตำแหน่งงาน(อัตรา) ผู้สมัครงาน (คน)  การบรรจุงาน (คน)

  

ชาย     803  1,556      901  
หญิง   217  2,391   1,212 
ไม่ระบ ุ 7,050     -   - 

รวม 8,070       3,947   2,113 

 

 2.2  อุตสาหกรรมท่ีนายจ้างต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก ปี 2564 

 1. โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด     จำนวน    1,008  อัตรา  
 2. การผลิตสิง่ของ เครือ่งใช้ด้านสุขอนามัย     จำนวน 348 อัตรา 
 3. การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม ้     จำนวน 322 อัตรา 
 4. การขายส่งยางพาราและพลาสติกข้ันต้น     จำนวน 319  อัตรา 
 5. การขนส่งทางน้ำภายในประเทศ     จำนวน 257 อัตรา 

        

 

 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 

เพศ 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

 

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดสุราษฎร์ธานี      33 



หน่วย : คน 

2.3  อาชีพท่ีนายจา้งต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก ปี 2564 

 1. แรงงานทั่วไป     จำนวน    1,278 อัตรา  
 2. ตัวแทนนายหน้าขายบริการ     จำนวน      424 อัตรา 
 3. พนักงานบริการลูกค้า     จำนวน      394 อัตรา 
 4. พนักงานจัดส่งสินค้า     จำนวน      348 อัตรา 
 5. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า     จำนวน      248 อัตรา 

 

 2.4  อาชีพท่ีมีการบรรจุงาน 5 อันดับแรก ปี 2564 

 1. แรงงานทั่วไป     จำนวน      300 คน  
 2. พนักงานบริการลูกค้า     จำนวน      172 คน 
 3. ตัวแทนนายหน้าขายบริการ     จำนวน      104 คน 
 4. พนักงานต้อนรบั     จำนวน      100 คน 
 5. เสมียนพนกังานทั่วไป/พนกังานธุรการ     จำนวน        91 คน 

 

 2.5  สถานประกอบการและผูป้ระกันตน ณ ธันวาคม 2564 

  จำนวนสถานประกอบการ (แห่ง) จำนวนผู้ประกันตน (คน) 

   7,391 190,252 
    

2.6  การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ  

  ปี 2564 

 ชาย หญิง รวม 
ผู้ได้รับอนุญาตให้เดินทาง 
ไปทำงานตา่งประเทศ    34   21    55 
 - กรมการจัดหางานจัดสง่    - -   -  
 - บริษัทจัดหางานจัดส่ง    2  2     4 
 - เดินทางด้วยตนเอง    8                 9  17  
 - นายจ้างพาไปทำงาน    6  -     6 
 - นายจ้างส่งไปฝึกงาน    -  -      - 
RE-ENTRY                            18                10      28 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

 

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดสุราษฎร์ธานี      34 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม 

หมายเหตุ : RE-ENTRY คือ การแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว 

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน 



หน่วย : คน 

2.7  แรงงานต่างด้าว ณ เดือนธนัวาคม ปี 2564 
 จำนวนคนตา่งด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ทำงาน 

 ประเภทคนต่างดา้ว       จำนวน (คน)   
 

❖ มาตรา 59         59,813 

• ตลอดชีพ             - 

• ทั่วไป            2,597 

• นำเข้าตาม MOU          7,742 

• นำเข้าตามมติ ครม.20 สิงหาคม 2562                         49,474 
❖ มาตรา 62 ส่งเสริมการลงทุน                76 
❖ มาตรา 63/1 ชนกลุ่มน้อย                67 
❖ มาตรา 63/2 มติ ครม.4 สิงหาคม 2563 ตามแบบ บต.23     2,894 
❖ มติ ครม.29 ธันวาคม 2563           13,420     

 รวม          76,270 

 
       

 

 2.8  ประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน  

 

  สถานภาพแรงงาน  ปี 2563  ปี 2564   

1. ประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป   879,453   884,733 
   1.1 ผู้ท่ีอยู่ในกำลังแรงงาน   621,681   628,639  

   1)  ผู้มีงานทำ    613,857    618,098 
   2)  ผู้ว่างงาน       7,713      10,541 

   3)  กำลังแรงงานทีร่อฤดูกาล       111             0 
  1.2 ผู้ท่ีไม่อยู่ในกำลังแรงงาน      257,772   256,094 
2.  อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)     1.24      1.68   

    

 

 

อัตราการว่างงาน = ผู้วา่งงาน  x 100 / กำลังแรงงานรวม  

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

หมายเหตุ : ในตารางสถติิ (2.8-2.11) ผลรวมของแต่ละจำนวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม ทัง้นี้เน่ืองมาจาก การปัดเศษทศนยิมของ  
               ข้อมูลแต่ละจำนวนซ่ึงได้จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 
 

ที่มา : สำนักบริหารแรงงานตา่งดา้ว กรมการจัดหางาน 

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดสุราษฎร์ธานี      35 



หน่วย : คน 

หน่วย : คน 2.9  ผู้มีงานทำ จำแนกตามอาชีพ   

                 อาชีพ       ปี 2563    ปี 2564 

  1.  ผู้บัญญัติกฎหมายข้าราชการ   
   ระดับอาวุโสและผู้จัดการ  19,682 11,689 
  2.  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ   25,883   19,925  

  3.  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิค  
   สาขาต่างๆ และอาชีพที่เก่ียวข้อง  21,659   18,778 
  4.  เสมียน    20,503   17,956 
  5.  พนักงานบริการและพนักงาน 
   ในร้านค้าและตลาด        118,527     120,890 
  6.  ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้าน 
   การเกษตรและการประมง       278,759     289,091 
  7.  ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทาง 
   ฝีมือและธุรกิจการค้าที่เก่ียวข้อง        46,974      49,178 
  8.  ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร 
   และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ  24,742      25,807 
  9.  อาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในด้าน 
   การขายและการให้บริการ        57,079      64,536 
  10. คนงานซ่ึงมิได้จำแนกในหมวดอ่ืน       50          249 

    รวม    613,858  618,099 
  

 

2.10  ผู้มีงานทำ จำแนกตามสภาพการทำงาน   

                 สภาพการทำงาน  ปี 2563  ปี 2564 

  1.  นายจ้าง   23,188 25,758  
  2.  ลูกจ้างรัฐบาล    56,015   45,277  
  3.  ลูกจ้างเอกชน       220,894           231,246 
  4.  ทำงานส่วนตัว       213,589  208,061 
  5. ช่วยธุรกิจครัวเรือน        99,903  107,664 
  6. การรวมกลุ่ม      269         91 

    รวม     613,858          618,097 

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดสุราษฎร์ธานี      36 



หน่วย : คน 

หน่วย : คน 

2.11 ผู้มีงานทำ จำแนกตามระดับการท่ีสำเร็จปี 2563 และปี 2564 

                 ระดับการศึกษา  ปี 2563   ปี 2564 

  ไม่มีการศึกษา   17,001 23,991 
  ต่ำกว่าประถมศึกษา    82,945   77,081  
  ประถมศึกษา      155,038            166,358 
  มัธยมศึกษาตอนต้น      111,258   122,570 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย      109,156   102,488 
  - สายสามัญ   87,385    82,280 
  - สายอาชีวศึกษา   21,771    20,208 
   - สายวิชาการศึกษา          -           - 
  อุดมศึกษา      118,463           113,440 
  - สายวิชาการ   78,317    81,361 
  - สายวิชาชีพ   28,560    22,346 
   - สายวิชาการศึกษา   11,586      9,733 
  อ่ืนๆ/ไม่ทราบ   19,995    12,170 
 

   รวม        613,857           618,098 
  

 

2.12  จำนวนผู้ผา่นการฝึกอาชีพ และทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน ปี 2564   

                 หลักสูตร            ปี 2564 

    ชาย  หญิง    รวม 

  1. ฝึกเตรียมเข้าทำงาน   52       26              78 

  2. ฝึกยกระดบัฝีมือแรงงาน                        1,049     677            1,726  

  3. ฝึกอาชีพเสรมิ                           144           120                264 

  4. ฝึกทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 533           446                  979  

                 รวม                      1,778        1,269               3,047  

 

 

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ที่มา : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธาน ี

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดสุราษฎร์ธานี      37 



    

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดระนอง 

ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด : รูปปราสาท มีเลข ๕ ภูเขาและพานแว่นฟ้า 

คำขวัญประจำจังหวัด : คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง 

งานประจำปีของจังหวัด : งานเทศกาลอาบน้ำแร่ แลระนอง 
 

 

 

 



จังหวัดระนอง 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 1.1 ขนาดและท่ีตั้ง 

  จังหวัดระนอง เป็นจังหวัดแรกของภาคใต้ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร      
468 กิโลเมตร มีพื้นที่ 2,077,875 ไร่ ระนองยังเป็นที่ตั้งของคอคอดกระ หรือกิ่วกระ ซึ่งเป็นส่วนที่แคบที่สุด    
ของแหลมมลายู ระยะทาง 47 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ จังหวัดระนองมีรูปร่าง
เรียวยาวและแคบ โดยมีส่วนที่ยาวที่สุด ยาวประมาณ 169 กิโลเมตร และส่วนที่กว้างที่สุด 44 กิโลเมตร ส่วนที่
แคบที่สุดของจังหวัดอยู่ในอำเภอกระบุรี มีความกว้างเพียง 9 กิโลเมตร เท่านั้น 
   

  อาณาเขตติดต่อ 

➢ ทิศเหนือ     ติดกับจังหวัดชุมพร  
➢ ทิศใต้       ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และจงัหวัดพงังา 
➢ ทิศตะวันออก  ติดกับจังหวัดชุมพร และจังหวัดสรุาษฎร์ธานี 
➢ ทิศตะวันตก    ติดกับทะเลอันดามัน และสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมา 

  

 1.2 เขตการปกครอง 

      จังหวัดระนองมกีารปกครองส่วนท้องถ่ิน รวม 31 แหง่ ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจงัหวัด 1 แห่ง 
เทศบาลเมอืง 2 แห่ง เทศบาลตำบล 10 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 18 แห่ง 

 
ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 1.3 เศรษฐกิจ 

 ปี 2562   ปี 2563 
ผลิตภัณฑ์มวลจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)       27,918          30,738 
ผลิตภัณฑ์จงัหวัดต่อหัว (GPP Per Capita) (บาท/ป)ี      101,822        110,240 

  

 1.4 การลงทุน 

     โรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการปี 2564 

     โรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน         3  แห่ง 

     เงินลงทุน    จำนวน       19.50 ล้านบาท 

     การจ้างงาน   จำนวน        18   คน     

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 



 1.5 อัตราค่าจา้งขั้นตำ่ 

     315 บาท/วัน (บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1  มกราคม 2563) 

    
 

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

 2.1  ตำแหน่งงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี 2564 
 

ปี 2564 
 ตำแหน่งงาน(อัตรา) ผู้สมัครงาน (คน)  การบรรจุงาน (คน)

  

ชาย      208    787     633  
หญิง    174    972     744    
ไม่ระบ ุ   928     -   - 

รวม 1,310      1,759   1,377  

 

 2.2  อุตสาหกรรมท่ีนายจ้างต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก ปี 2564 

 1. การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำด้วยการอบแห้ง รมควัน    จำนวน 183  อัตรา  
 2. การผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด     จำนวน 168 อัตรา 
 3. การบรหิารราชการส่วนท้องถ่ิน     จำนวน 125 อัตรา 
 4. กิจกรรมที่เกี่ยวกบัคลังสินค้า     จำนวน 109  อัตรา 
 5. โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด  จำนวน  40 อัตรา 

        

 2.3  อาชีพท่ีนายจา้งต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก ปี 2564 

 1. แรงงานด้านการผลิต     จำนวน      407 อัตรา  
 2. แรงงานทั่วไป     จำนวน      279 อัตรา 
 3. พนักงานขายสินค้า      จำนวน       78 อัตรา 
 4. เจ้าหน้าทีเ่กบ็เงิน แคชเชียร์     จำนวน       53 อัตรา 
 5. บริกร พนกังานเสริฟ     จำนวน       46 อัตรา 
 

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 

เพศ 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

 

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดระนอง      39 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 



หน่วย : คน 

 

 2.4  อาชีพท่ีมีการบรรจุงาน 5 อันดับแรก ปี 2564  

 1. แรงงานด้านการผลิต     จำนวน      393 คน  
 2. แรงงานทั่วไป     จำนวน      306 คน 
 3. พนักงานขายสินค้า     จำนวน        85 คน 
 4. เจ้าหน้าทีเ่กบ็เงิน แคชเชียร์     จำนวน        61 คน 
 5. ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่นๆ     จำนวน        48 คน 

 

 

 2.5  สถานประกอบการและผูป้ระกันตน ณ ธันวาคม 2564 

  จำนวนสถานประกอบการ (แห่ง) จำนวนผู้ประกันตน (คน) 

  1,924 43,472  
   

2.6  การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ  

  ปี 2564 

 ชาย หญิง รวม 
ผู้ได้รับอนุญาตให้เดินทาง 
ไปทำงานตา่งประเทศ    12    3    15 
 - กรมการจัดหางานจัดสง่    1 1   2  
 - บริษัทจัดหางานจัดส่ง    -  -     - 
 - เดินทางด้วยตนเอง    6                 1    7  
 - นายจ้างพาไปทำงาน    -  1     1 
 - นายจ้างส่งไปฝึกงาน    1  -      1 
RE-ENTRY                              4                 -        4 

 

 

 

 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม 

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดระนอง      40 

หมายเหตุ : RE-ENTRY คือ การแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว 

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน 



หน่วย : คน 

2.7  แรงงานต่างด้าว ณ เดือนธนัวาคม ปี 2564 
              จำนวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ทำงาน 

 ประเภทคนต่างดา้ว       จำนวน (คน)   
 

❖ มาตรา 59         19,596 

• ตลอดชีพ                    - 

• ทั่วไป        77 

• นำเข้าตาม MOU         136 

• นำเข้าตามมติ ครม.20 สิงหาคม 2562   19,383 
❖ มาตรา 62 ส่งเสริมการลงทุน                        - 
❖ มาตรา 63/1 ชนกลุ่มน้อย                     312 
❖ มาตรา 63/2 มติ ครม.4 สิงหาคม 2563 ตามแบบ บต. 23,24       5,817 
❖ มติ ครม. 29 ธันวาคม 2563                   5,175 

 รวม                 30,900      

 
 

 

 2.8  ประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน  

 

  สถานภาพแรงงาน  ปี 2563  ปี 2564   

1. ประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป   205,003   205,875 
   1.1 ผู้ท่ีอยู่ในกำลังแรงงาน   133,386   138,567  

   1)  ผู้มีงานทำ    130,864    135,749 
   2)  ผู้ว่างงาน       2,352       2,636 

   3 กำลังแรงงานทีร่อฤดูกาล       170         182 
  1.2 ผู้ท่ีไม่อยู่ในกำลังแรงงาน   71,617     67,308 
2.  อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)     1.76       1.90  

  

 

 

ที่มา : สำนักบริหารแรงงานตา่งดา้ว กรมการจัดหางาน 

อัตราการว่างงาน = ผู้วา่งงาน  x 100 / กำลังแรงงานรวม 

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดระนอง    41 

หมายเหตุ : ในตารางสถติิ (2.8-2.11) ผลรวมของแต่ละจำนวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม ทัง้นี้เน่ืองมาจาก การปัดเศษทศนยิมของ   
               ข้อมูลแต่ละจำนวนซ่ึงได้จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 



หน่วย : คน 

หน่วย : คน 

2.9  ผู้มีงานทำ จำแนกตามอาชีพ   

                 อาชีพ   ปี 2563    ปี 2564 

  1.  ผู้บัญญัติกฎหมายข้าราชการ   
   ระดับอาวุโสและผู้จัดการ    4,076   2,578 
  2.  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ     5,873     4,537  

  3.  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิค  
   สาขาต่างๆ และอาชีพที่เก่ียวข้อง    4,665     2,353 
  4.  เสมียน      6,828     5,180 
  5.  พนักงานบริการและพนักงาน 
   ในร้านค้าและตลาด   21,178       24,205 
  6.  ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้าน 
   การเกษตรและการประมง  45,773   52,455 
  7.  ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทาง 
   ฝีมือและธุรกิจการค้าที่เก่ียวข้อง  10,765      11,441 
  8.  ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร 
   และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ    9,250       7,671 
  9.  อาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในด้าน 
   การขายและการให้บริการ  22,456      25,329 

    รวม    130,864  135,749 
  

 

2.10  ผู้มีงานทำ จำแนกตามสภาพการทำงาน   

                 สถานภาพการทำงาน  ปี 2563  ปี 2564 

  1.  นายจ้าง       5,680   6,646 
  2.  ลูกจ้างรัฐบาล    15,962   11,839  
  3.  ลูกจ้างเอกชน        50,488              52,821 
  4.  ทำงานส่วนตัว        42,001    42,154 
  5. ช่วยธุรกิจครัวเรือน        16,735     22,289 

    รวม     130,865  135,749 
 
 
 

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดระนอง      42 



หน่วย : คน 

หน่วย : คน 

 2.11  ผู้มีงานทำ จำแนกตามระดับการท่ีสำเร็จปี 2563 และปี 2564 

                 ระดับการศึกษา  ปี 2563  ปี 2564 

  ไม่มีการศึกษา   8,906  8,019 
  ต่ำกว่าประถมศึกษา    24,194   26,468  
  ประถมศึกษา        27,490             33,824 
  มัธยมศึกษาตอนต้น        23,806    24,011 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย        22,296    22,016 
  - สายสามัญ   17,883    17,815 
  - สายอาชีวศึกษา     4,413      4,201 
   - สายวิชาการศึกษา          -           - 
  อุดมศึกษา        24,172    21,411 
  - สายวิชาการ   14,732    12,767 
  - สายวิชาชีพ     6,905      6,345 
   - สายวิชาการศึกษา     2,535      2,299 

    รวม        130,864           135,749 
  

 

2.12  จำนวนผู้ผา่นฝึกอาชีพและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ปี 2564   

                   หลักสูตร      ปี 2564 

    ชาย  หญิง    รวม 

  1. ฝึกเตรียมข้าทำงาน    36         20    56 

  2. ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน 250             417              667  

  3. ฝึกอาชีพเสริม                               26        299             325  

  4. การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน               206      81             287 

                 รวม                            518             817           1,335  

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ที่มา : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง 

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดระนอง      43 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดชุมพร 

ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด : รูปคนยืน ต้นไม้ ค่าย และหอรบ 

คำขวัญประจำจังหวัด : ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี   
                              ดีกล้วยเล็บมือ ข้ึนชื่อรังนก 

งานประจำปีของจังหวัด : งานโลกทะเลชุมพร เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม ของทุกปี  
งานเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ   
เดือนธันวาคม ของทุกปี 

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร 



จังหวัดชุมพร 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 1.1 ขนาดและท่ีตั้ง 

  จังหวัดชุมพร ตั้งอยู่ทางตอนบนสุดของภาคใต้ บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ห่างจากรุงเทพมหานคร  
ตามทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) เป็นระยะทางประมาณ 498 กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟสายใต้
ประมาณ 476 กิโลเมตร มีเนื้อที่มากเป็นอันดับ 4 ของจังหวัดในภาคใต้ คือประมาณ 6,010 ตารางกิโลเมตร 
ชุมพรเป็นจังหวัดแรกของภาคใต้ตอนบนฝั่งอ่าวไทย มีรูปพื้นที่เรียวยาวตามแนวเหนือ -ใต้ มีความยาวประมาณ 
222 กิโลเมตร โดยจังหวัดชุมพรมีอาณาเขตติดกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

   อาณาเขตติดต่อ 

➢ ทิศเหนือ     ติดกับอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
➢ ทิศใต้       ติดกับอำเภอท่าชนะ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี  
➢ ทิศตะวันออก  ติดกับอ่าวไทย 
➢ ทิศตะวันตก    ติดกับจังหวัดระนอง และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา                       

  

 1.2  เขตการปกครอง 

    จังหวัดชุมพรมีการปกครองส่วนท้องถ่ิน รวม 79 แห่ง ประกอบด้วย  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 
เทศบาลเมอืง 2 แห่ง เทศบาลตำบล 26 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 50 แห่ง 

 
ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

 1.3 เศรษฐกิจ 

 ปี 2562 ปี 2563 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)      116,164       125,364 
ผลิตภัณฑ์จงัหวัดต่อหัว (GPP Per Capita) (บาท/ปี)      232,817       250,823 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 



 1.4 การลงทุน 

     โรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการปี 2564 

     โรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน        31  แห่ง 

     เงินลงทุน    จำนวน    7,957.33 ล้านบาท 

     การจ้างงาน   จำนวน     2,283 คน     

 1.5 อัตราค่าจา้งขั้นตำ่ 

     315 บาท/วัน (บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563) 

    
 

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

 2.1  ตำแหน่งงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี 2564 
 

ปี 2564 
 ตำแหน่งงาน(อัตรา) ผู้สมัครงาน (คน)  การบรรจุงาน (คน)

  

ชาย      940    606     490  
หญิง    250    884     611 
ไม่ระบ ุ 2,916     -   - 

รวม 4,106      1,490   1,101  

 

 2.2  อุตสาหกรรมท่ีนายจ้างต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก ปี 2564 

 1. การผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด     จำนวน 736  อัตรา  
 2. การผลิตน้ำมันปาล์ม     จำนวน 372 อัตรา 
 3. การผลิตเครือ่งมอืและอปุกรณ์ในทางการแพทย ์    จำนวน 310 อัตรา 
 4. การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล     จำนวน 232 อัตรา 
 5. การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์น่ังส่วนบุคคล           จำนวน 204 อัตรา 

        

 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 

เพศ 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดชุมพร      45 



หน่วย : คน 

2.3  อาชีพท่ีนายจา้งต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก ปี 2564 

 1. แรงงานทั่วไป     จำนวน    1,529 อัตรา  
 2. เสมียนพนกังานทั่วไป พนักงานธุรการ     จำนวน      229 อัตรา 
 3. แรงงานด้านการผลิต     จำนวน      193 อัตรา 
 4. ตัวแทนนายหน้าขายบริการ     จำนวน      148 อัตรา 
 5. ช่างเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า     จำนวน      147 อัตรา 

 

 2.4  อาชีพท่ีมีการบรรจุงาน 5 อันดับแรก ปี 2564 

 1. เสมียนพนกังานทั่วไป พนักงานธุรการ     จำนวน      167 คน  
 2. พนักงานบัญชี     จำนวน        98 คน 
 3. ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่นๆ     จำนวน        65 คน 
 4. แรงงานทั่วไป     จำนวน        64 คน 
 5. พนักงานขับรถยนต ์     จำนวน        56 คน 

 

 2.5  สถานประกอบการและผูป้ระกันตน ณ ธันวาคม 2564 

  จำนวนสถานประกอบการ (แห่ง) จำนวนผู้ประกันตน (คน) 

  2,361 78,424  
   

2.6  การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ  

  ปี 2564 

 ชาย หญิง รวม 
ผู้ได้รับอนุญาตให้เดินทาง 
ไปทำงานตา่งประเทศ    37  10    47 
 - กรมการจัดหางานจัดสง่    - -   -  
 - บริษัทจัดหางานจัดส่ง    1  2     3 
 - เดินทางด้วยตนเอง  20                 6     26  
 - นายจ้างพาไปทำงาน                             4  -     4 
 - นายจ้างส่งไปฝึกงาน    -  -      - 
RE-ENTRY                            12                 2      14 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม 
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หมายเหตุ : RE-ENTRY คือ การแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว 

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน 



หน่วย : คน 

2.7  แรงงานต่างด้าว ณ เดือนธนัวาคม ปี 2564 

 ประเภทคนต่างดา้ว           จำนวน (คน)   
 

❖ มาตรา 59       24,330 

• ตลอดชีพ         - 

• ทั่วไป         185 

• นำเข้าตาม MOU          2,565 

• นำเข้าตาม มติ ครม.20 สิงหาคม 2562      21,580 
❖ มาตรา 62 ส่งเสริมการลงทุน                 14 
❖ มาตรา 63/1 ชนกลุ่มน้อย                 42 
❖ มาตรา 63/2 มติ ครม.4 สิงหาคม 2563 ตามแบบ บต. 23            1,560 
❖ มติ ครม.29 ธันวาคม 2563              7,527 

 รวม            33,473 

 

 

 2.8  ประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน  

 

  สถานภาพแรงงาน  ปี 2563   ปี 2564   

1. ประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป   412,315   415,229 
   1.1 ผู้ท่ีอยู่ในกำลังแรงงาน   292,081   286,365  

   1) ผู้มีงานทำ    290,751    284,215 
   2) ผู้ว่างงาน       1,288       2,150 

   3) กำลังแรงงานที่รอฤดูกาล         43            0 
  1.2 ผู้ท่ีไม่อยู่ในกำลังแรงงาน       120,234   128,864 
2.  อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)    0.44       0.75  

    

 

 

 

ที่มา : สำนักบริหารแรงงานตา่งดา้ว กรมการจัดหางาน 

อัตราการว่างงาน = ผู้วา่งงาน  x 100 / กำลังแรงงานรวม 

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ
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หมายเหตุ : ในตารางสถติิ (2.8-2.11) ผลรวมของแต่ละจำนวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม ทัง้นี้เน่ืองมาจาก การปัดเศษทศนยิมของ 
               ข้อมูลแต่ละจำนวนซ่ึงได้จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 



หน่วย : คน 

หน่วย : คน 

2.9  ผู้มีงานทำ จำแนกตามอาชีพ   

                 อาชีพ   ปี 2563    ปี 2564 

  1.  ผู้บัญญัติกฎหมายข้าราชการ   
   ระดับอาวุโสและผู้จัดการ    6,228  6,051 
  2.  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ     8,764      11,658  

  3.  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิค  
   สาขาต่างๆ และอาชีพที่เก่ียวข้อง    4,895        6,723 
  4.  เสมียน      7,396    9,717 
  5.  พนักงานบริการและพนักงาน 
   ในร้านค้าและตลาด   45,968      52,171 
  6.  ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้าน 
   การเกษตรและการประมง      144,087     133,216 
  7.  ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทาง 
   ฝีมือและธุรกิจการค้าที่เก่ียวข้อง        19,581       17,490 
  8.  ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร 
   และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ   7,701       10,040 
  9.  อาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในด้าน 
   การขายและการให้บริการ       46,131       37,148 

    รวม    290,751  284,214 
  

 

2.10  ผู้มีงานทำ จำแนกตามสภาพการทำงาน   

                 สภาพการทำงาน  ปี 2563   ปี 2564 

  1.  นายจ้าง       6,266   8,060 
  2.  ลูกจ้างรัฐบาล     18,398   24,790  
  3.  ลูกจ้างเอกชน         88,365              77,864 
  4.  ทำงานส่วนตัว       122,562   119,406 
  5. ช่วยธุรกิจครัวเรือน        55,072    54,037 
  6. การรวมกลุ่ม        87         57 

    รวม     290,750  284,214 
 

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดชุมพร      48 



หน่วย : คน 

หน่วย : คน 

 2.11  ผู้มีงานทำ จำแนกตามระดับการท่ีสำเร็จปี 2563 และปี 2564 

                 ระดับการศึกษา  ปี 2563   ปี 2564 

  ไม่มีการศึกษา   14,261   9,981 
  ต่ำกว่าประถมศึกษา    46,352    40,809  
  ประถมศึกษา        69,590             63,001 
  มัธยมศึกษาตอนต้น        60,844    56,476 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย        53,619    55,188 
  - สายสามัญ   42,115    42,449 
  - สายอาชีวศึกษา   11,424    12,739 
   - สายวิชาการศึกษา         80           - 
  อุดมศึกษา        46,085    58,660 
  - สายวิชาการ   25,219    35,739 
  - สายวิชาชีพ   16,114    17,197 
   - สายวิชาการศึกษา     4,752     5,724 
  อ่ืนๆ/ไม่ทราบ         -                100  

    รวม        290,751            284,215 
  

 

2.12  จำนวนผู้ผา่นการฝึกอาชีพ และทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน ปี 2564   

                   หลักสูตร        ปี 2564 

    ชาย  หญิง    รวม 

  1. ฝึกเตรยีมเข้าทำงาน    14        2   16 

  2. ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน   18         -            18 

  3. ฝึกอาชีพเสรมิ    20        80  100  

  4. ฝกึทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน               88        -            88  

                 รวม                           140            82             222   

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ที่มา : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 
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จังหวัดสงขลา 

ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด : รูปหอยสังข์บนพานแว่นฟ้า 
คำขวัญประจำจังหวัด : นกน้ำเพลินตา  สมิหลาเพลินใจ 

 เมืองใหญ่สองทะเล  เสน่ห์สะพานป๋า     
                             ศูนย์การค้าแดนใต้  

งานประจำปีของจังหวัด : เทศกาลชักพระและตักบาตรเทโว งานฤดูร้อน และงานกาชาด 



จังหวัดสงขลา 

 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 1.1 ขนาดและท่ีตั้ง 

  จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของภาคใต้ตอนล่าง สูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 4 เมตร อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางรถไฟ 947 กิโลเมตร และทางหลวงแผ่นดิน 950 กิโลเมตร จังหวัดมีพื ้นที่ 
7,393,889 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,853,249 ไร่ มีขนาดเป็นอันดับ 27 ของประเทศ และใหญ่เป็นอันดับ 
3 ของภาคใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี ้

   อาณาเขตติดต่อ 

➢ ทิศเหนือ     ติดกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง 
➢ ทิศใต้       ติดกับอ่าวไทย 
➢ ทิศตะวันออก  ติดกับจังหวัดยะลา จงัหวัดปัตตานี รัฐเคดาร์และรัฐเปอรล์สิของ       

     ประเทศมาเลเซีย 
➢ ทิศตะวันตก    ติดกับจังหวัดพัทลงุ และจังหวัดสตูล 

 

  

 1.2 เขตการปกครอง 

   จังหวัดสงขลามีการปกครองส่วนท้องถ่ิน รวม 141 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจงัหวัด 1 แห่ง 
เทศบาลนคร 2 แห่ง เทศบาลเมือง 11 แห่ง เทศบาลตำบล 35 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 92 แห่ง 

 
ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

 1.3 เศรษฐกิจ 

 ปี 2562 ปี 2563 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)      245,771            233,733 
ผลิตภัณฑ์จงัหวัดต่อหัว (GPP Per Capita) (บาท/ปี)      149,027        140,562 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 



 1.4 การลงทุน 

     โรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการปี 2564 

     โรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน       53  แห่ง 

     เงินลงทุน    จำนวน   5,601.63 ล้านบาท 

     การจ้างงาน   จำนวน    3,088  คน     

  

 1.5 อัตราค่าจา้งขั้นตำ่ 

     325 บาท/วัน (บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563) 

    
 

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

 2.1  ตำแหน่งงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี 2564 
 

ปี 2564 
 ตำแหน่งงาน(อัตรา) ผู้สมัครงาน (คน)  การบรรจุงาน (คน)

  

ชาย   1,395  2,857   2,465  
หญิง    321  5,381   3,862 
ไม่ระบ ุ 8,636     -   - 

รวม                          10,352       8,238     6,327  

 

 2.2  อุตสาหกรรมท่ีนายจ้างต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก ปี 2564 

 1. การผลิตสิง่ของ เครือ่งใช้ด้านสุขอนามัย     จำนวน    1,688  อัตรา    
 2. การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง     จำนวน    1,427 อัตรา 
 3. การบรหิารราชการส่วนภูมิภาค     จำนวน 521 อัตรา 
 4. การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำด้วยการอบแห้ง     จำนวน 453  อัตรา 
 5. การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง            จำนวน 373 อัตรา 

        

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 

เพศ 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 
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หน่วย : คน 

2.3  อาชีพท่ีนายจา้งต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก ปี 2564 

 1. แรงงานทั่วไป     จำนวน     2,950 อัตรา  
 2. แรงงานบรรจ ุ     จำนวน       844 อัตรา 
 3. แรงงานด้านการผลิต     จำนวน       497 อัตรา 
 4. เสมียน เจ้าหน้าทีจ่ัดเก็บเอกสาร     จำนวน       462 อัตรา 
 5. ผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้า     จำนวน       421 อัตรา 

 

 2.4  อาชีพท่ีมีการบรรจุงาน 5 อันดับแรก ปี 2564 

 1. แรงงานทั่วไป     จำนวน     2,652 คน  
 2. แรงงานบรรจ ุ     จำนวน       433 คน 
 3. เสมียน เจ้าหน้าทีจ่ัดเก็บเอกสาร     จำนวน       358 คน 
 4. ผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้า     จำนวน       313 คน 
 5. ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่นๆ     จำนวน       185 คน 

 

 2.5  สถานประกอบการและผูป้ระกันตน ณ ธันวาคม 2564 

  จำนวนสถานประกอบการ (แห่ง) จำนวนผู้ประกันตน (คน) 

  9,330 723,877 
    

2.6  การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ  

  ปี 2564 

 ชาย หญิง รวม 
ผู้ได้รับอนุญาตให้เดินทาง 
ไปทำงานตา่งประเทศ                         318               40        358 
 - กรมการจัดหางานจัดสง่    5                  -    5  
 - บริษัทจัดหางานจัดส่ง    1                 -      1 
 - เดินทางด้วยตนเอง                          135                12     147  
 - นายจ้างพาไปทำงาน                          108                 3      111 
 - นายจ้างส่งไปฝึกงาน                            -                 -      - 
RE-ENTRY                           69               25       94 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม 

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดสงขลา      52 

หมายเหตุ : RE-ENTRY คือ การแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว 

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน 



หน่วย : คน 

2.7  แรงงานต่างด้าว ณ เดือนธนัวาคม ปี 2564 

             จำนวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ทำงาน 

 ประเภทคนต่างดา้ว   จำนวน (คน)   
 

❖ มาตรา 59       34,706 

• ตลอดชีพ         - 

• ทั่วไป          1,001 

• นำเข้าตาม MOU            16,622 

• นำเข้าตามมติ ครม.20 สิงหาคม 2562                               17,083 
❖ มาตรา 62 ส่งเสริมการลงทุน                   120  
❖ มาตรา 63/1 ชนกลุ่มน้อย                   487 
❖ มาตรา 63/2 มติ.ครม.4 สิงหาคม 2563 ตามแบบ บต.23      2,561  
❖ มติ ครม.29 ธันวาคม 2563                 3,087  

 รวม               40,961 

 

 2.8  ประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน  

 

  สถานภาพแรงงาน  ปี 2563  ปี 2564   

1. ประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป 1,268,949                1,277,369 
   1.1  ผู้ท่ีอยู่ในกำลังแรงงาน      889,480   872,592  

   1)  ผู้มีงานทำ    863,535    844,508 
   2)  ผู้ว่างงาน      25,224     27,963 

   3)  กำลังแรงงานทีร่อฤดูกาล        721         121 
   1.2  ผู้ท่ีไม่อยู่ในกำลังแรงงาน         379,469   404,777 
2.  อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)    2.84       3.20  

    

 

 

 

ที่มา : สำนักบริหารแรงงานตา่งดา้ว กรมการจัดหางาน 

อัตราการว่างงาน = ผู้วา่งงาน  x 100 / กำลังแรงงานรวม 

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดสงขลา      53 

หมายเหตุ : ในตารางสถติิ (2.8-2.11) ผลรวมของแต่ละจำนวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม ทัง้นี้เน่ืองมาจาก การปัดเศษทศนยิมของ  
               ข้อมูลแต่ละจำนวนซ่ึงได้จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 



หน่วย : คน 

หน่วย : คน 

2.9  ผู้มีงานทำ จำแนกตามอาชีพ   

                 อาชีพ   ปี 2563    ปี 2564 

  1.  ผู้บัญญัติกฎหมายข้าราชการ   
   ระดับอาวุโสและผู้จัดการ  27,676 22,822 
  2.  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ   43,608   44,446  

  3.  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิค  
   สาขาต่างๆ และอาชีพที่เก่ียวข้อง  49,941   49,309 
  4.  เสมียน    43,048   43,842 
  5.  พนักงานบริการและพนักงาน 
   ในร้านค้าและตลาด       208,115     208,311 
  6.  ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้าน 
   การเกษตรและการประมง      258,088     255,350 
  7.  ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทาง 
   ฝีมือและธุรกิจการค้าที่เก่ียวข้อง        94,023      85,194 
  8.  ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร 
   และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ       51,704      46,476 
  9.  อาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในด้าน 
   การขายและการให้บริการ       87,331      88,757 

    รวม    863,534  844,507 
  

 

2.10  ผู้มีงานทำ จำแนกตามสภาพการทำงาน   

                 สภาพการทำงาน  ปี 2563  ปี 2564 

  1.  นายจ้าง     26,461 20,006 
  2.  ลูกจ้างรัฐบาล    82,722   84,081  
  3.  ลูกจ้างเอกชน       350,890            291,540 
  4.  ทำงานส่วนตัว       272,384   303,989 
  5.  ช่วยธุรกิจครัวเรือน       130,189   144,788 
  6.  การรวมกลุม่       887         104 

    รวม                               863,534  844,508 

     

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ
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หน่วย : คน 

หน่วย : คน 

 2.11  ผู้มีงานทำ จำแนกตามระดับการท่ีสำเร็จปี 2563 และปี 2564 

                 ระดับการศึกษา  ปี 2563  ปี 2564 

  ไม่มีการศึกษา   10,568 11,405 
  ต่ำกว่าประถมศึกษา        126,269  106,752  
  ประถมศึกษา       178,706           165,815 
  มัธยมศึกษาตอนต้น       137,187  130,388 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย       161,711  169,046 
  - สายสามัญ       128,377  129,212  
  - สายอาชีวศึกษา   33,334    38,627 
   - สายวิชาการศึกษา           0      1,207  
  อุดมศึกษา       235,863          254,866 
  - สายวิชาการ       137,817           164,873 
  - สายวิชาชีพ   74,302   63,089 
   - สายวิชาการศึกษา   23,744   26,904 
  อ่ืนๆ/ไม่ทราบ       13,231             6,236 

    รวม        863,535          844,508 
  

 

2.12  จำนวนผู้ผา่นการฝึกอาชีพและทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน ปี 2564   

                  หลักสูตร      ปี 2564 

    ชาย  หญิง    รวม 

  1. ฝึกเตรียมเข้าทำงาน   150         17   167 

  2. ฝึกยกระดบัฝีมือแรงงาน                          1,433      393           1,826    

  3. ฝึกอาชีพเสริม   248              308              556 

  4. การฝึกทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  844               37              881    

                 รวม                          2,675            755            3,430  

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ที่มา : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดสงขลา      55 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดสตูล 
ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด : รูปพระสมุทรเทวาสถิตอยูบ่นแท่นหินกลางทะเลเบ้ืองหลัง  
                                       มีรัศมพีระอาทิตย์อัสดง 

คำขวัญประจำจังหวัด : สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธ์ 
งานประจำปีของจังหวัด : งานแข่งว่าวประเพณี ประเพณีลอยเรือของชาวเล 
                                 เทศกาลท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติตะรุเตา งานแข่งขันตกปลา  



จังหวัดสตูล 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

  1.1 ขนาดและท่ีตั้ง 

  จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทย ด้านฝั่งทะเลอันดามัน ห่างจากกรุงเทพมหานคร 
973 กิโลเมตร โดยพื้นที่บนบกมีเทือกเขาบรรทัดและสันกาลาคีรีเป็นเส้นกั้นอาณาเขต ระหว่างจังหวัดสตูลกับ
จังหวัดอื่นๆ และประเทศมาเลเซีย จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ประมาณ 2,807.522 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
1,754,701 ไร่ เป็นลำดับที่ 63 ของประเทศ และลำดับที่ 12 ของภาคใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซียตลอด
แนวชายแดนทางบกยาวประมาณ 56 กิโลเมตร ติดฝั่งทะเลอันดามันยาวประมาณ 144.8 กิโลเมตร เป็นพื้นที่เกาะ 
จำนวน 105 เกาะ  

   อาณาเขตติดต่อ 

➢ ทิศเหนือ     ติดกับอำเภอรัตภูมิ จงัหวัดสงขลา อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง และ 
                       อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

➢ ทิศใต้       ติดกับรัฐเปอร์ลสิและรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 
➢ ทิศตะวันออก  ติดกับอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และรัฐเปอร์ลสิ ประเทศมาเลเซีย 
➢ ทิศตะวันตก    ติดกับทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย 

  

 1.2 เขตการปกครอง 

    จังหวัดสตูลมีการปกครองส่วนท้องถ่ิน รวม 42 แหง่ ประกอบด้วย  องค์การบริหารส่วนจงัหวัด 1 แห่ง 
เทศบาลเมอืง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 6 แห่ง และองค์การบรหิารส่วนตำบล 34 แห่ง 

 
ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 

 1.3 เศรษฐกิจ 

 ปี 2562 ปี 2563 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)                  30,955  32,902 
ผลิตภัณฑ์จงัหวัดต่อหัว (GPP Per Capita) (บาท/ป)ี  105,827      111,682 

 

  

 

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 



1.4 การลงทุน 

     โรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการปี 2564 

     โรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน       15  แห่ง 

     เงินลงทุน    จำนวน     230.05 ล้านบาท 

     การจ้างงาน   จำนวน        68  คน     

 1.5 อัตราค่าจา้งขั้นตำ่ 

     315 บาท/วัน (บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563) 

    
 

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

 2.1  ตำแหน่งงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี 2564 
 

ปี 2564 
 ตำแหน่งงาน(อัตรา) ผู้สมัครงาน (คน)  การบรรจุงาน (คน)

  

ชาย     943  1,606   1,200  
หญิง   335  1,772   1,286 
ไม่ระบ ุ 2,442     -   - 

รวม 3,720      3,378     2,486  

 

 2.2  อุตสาหกรรมท่ีนายจ้างต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก ปี 2564 

 1. การประมงทะเล ซึ่งไม่ได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น    จำนวน    1,217 อัตรา  
 2. การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง     จำนวน 317 อัตรา 
 3. โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด     จำนวน 219 อัตรา 
 4. การขายส่งไม้และ ผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปข้ันต้น    จำนวน 211  อัตรา 
 5. การผลิตยางแผ่น และยางแทง่            จำนวน 153 อัตรา 

        

   

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 

เพศ 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

 

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดสตูล      57 



หน่วย : คน 

2.3  อาชีพท่ีนายจา้งต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก ปี 2564 

 1. แรงงานทั่วไป     จำนวน    1,050 อัตรา  
 2. แรงงานประมง     จำนวน      435 อัตรา 
 3. เสมียน เจ้าหน้าทีจ่ัดเก็บเอกสาร     จำนวน      236 อัตรา 
 4. แรงงานด้านการผลิต     จำนวน      226 อัตรา 
 5. ตัวแทนนายหน้าขายบริการ     จำนวน      189 อัตรา 

 

 2.4  อาชีพท่ีมีการบรรจุงาน 5 อันดับแรก ปี 2564 

 1. แรงงานทั่วไป     จำนวน      515 คน  
 2. เสมียน เจ้าหน้าทีจ่ัดเก็บเอกสาร     จำนวน      236 คน 
 3. แรงงานด้านการผลิต     จำนวน      196 คน 
 4. ตัวแทนนายหน้าขายบริการ     จำนวน      186 คน 
 5. พนักงานต้อนรบัทั่วไป     จำนวน        62 คน 

 

 2.5  สถานประกอบการและผูป้ระกันตน ณ ธันวาคม 2564 

  จำนวนสถานประกอบการ (แห่ง) จำนวนผู้ประกันตน (คน) 

    920 45,956  
   

2.6  การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ  

  ปี 2564 

 ชาย หญิง รวม 
ผู้ลงทะเบยีนแจ้งความประสงค ์
จะไปทำงานต่างประเทศ                         300               10        310 
 - กรมการจัดหางานจัดสง่    - -   -  
 - บริษัทจัดหางานจัดส่ง    1  1     2 
 - เดินทางด้วยตนเอง                          277                 4    281  
 - นายจ้างพาไปทำงาน                           14                 1      15 
 - นายจ้างส่งไปฝึกงาน                            -                 -     - 
RE-ENTRY                             8                 4      12 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม 

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดสตูล      58 

หมายเหตุ : RE-ENTRY คือ การแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว 

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน 



หน่วย : คน 

2.7  แรงงานต่างด้าว ณ เดือนธนัวาคม ปี 2564 

              จำนวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ทำงาน 

 ประเภทคนต่างดา้ว           จำนวน (คน)   
❖ มาตรา 59          1,755 

• ตลอดชีพ         - 

• ทั่วไป               27 

• นำเข้าตาม MOU              356 

• นำเข้าตามมติ ครม.20 สิงหาคม 2562                          1,372 
❖ มาตรา 62 ส่งเสริมการลงทุน                    1  
❖ มาตรา 63/1 ชนกลุ่มน้อย                    1 
❖ มาตรา 63/2 มติ ครม.4 สิงหาคม 2563 ตามแบบ บต. 23      129 
❖ มติ ครม.29 ธันวาคม 2563                 139  

 รวม              2,025 

 
 

 2.8  ประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน  

 

  สถานภาพแรงงาน  ปี 2563   ปี 2564   

1. ประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป   217,622                   218,904 
   1.1 ผู้ท่ีอยู่ในกำลังแรงงาน    148,070   150,000  

   1)  ผู้มีงานทำ    144,561    145,129 
   2)  ผู้ว่างงาน       3,441       4,689 

   3)  กำลังแรงงานทีร่อฤดูกาล         67         183 
   1.2 ผู้ท่ีไม่อยู่ในกำลังแรงงาน        69,552     68,904 
2.  อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)    2.32       3.13  

    

 

 

 

ที่มา : สำนักบริหารแรงงานตา่งดา้ว กรมการจัดหางาน 

อัตราการว่างงาน = ผู้วา่งงาน  x 100 / กำลังแรงงานรวม 

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ
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หมายเหตุ : ในตารางสถติิ (2.8-2.11) ผลรวมของแต่ละจำนวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม ทัง้นี้เน่ืองมาจาก การปัดเศษทศนยิมของ  
               ข้อมูลแต่ละจำนวนซ่ึงได้จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 



หน่วย : คน 

หน่วย : คน 

2.9  ผู้มีงานทำ จำแนกตามอาชีพ   

                 อาชีพ   ปี 2563    ปี 2564 

  1.  ผู้บัญญัติกฎหมายข้าราชการ   
   ระดับอาวุโสและผู้จัดการ    4,304  3,479 
  2.  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ     8,078    9,144  

  3.  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิค  
   สาขาต่างๆ และอาชีพที่เก่ียวข้อง    4,348    3,718 
  4.  เสมียน      4,046    4,034 
  5.  พนักงานบริการและพนักงาน 
   ในร้านค้าและตลาด         30,940      26,768 
  6.  ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้าน 
   การเกษตรและการประมง        62,812      64,382 
  7.  ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทาง 
   ฝีมือและธุรกิจการค้าที่เก่ียวข้อง        11,004      12,465 
  8.  ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร 
   และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ         5,658       6,133 
  9.  อาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในด้าน 
   การขายและการให้บริการ       13,371     15,005 

    รวม    144,561  145,128 
  

 

2.10  ผู้มีงานทำ จำแนกตามสภาพการทำงาน   

                 สภาพการทำงาน  ปี 2563  ปี 2564 

  1.  นายจ้าง      4,769   5,615 
  2.  ลูกจ้างรัฐบาล    15,947   17,716  
  3.  ลูกจ้างเอกชน        47,943             46,075 
  4.  ทำงานส่วนตัว        56,971    55,928 
  5. ช่วยธุรกิจครัวเรือน        18,892    19,760 
  6. การรวมกลุ่ม       38          35 

    รวม     144,560  145,129 
 

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ
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หน่วย : คน 

หน่วย : คน 

 2.11  ผู้มีงานทำ จำแนกตามระดับการท่ีสำเร็จปี 2563 และปี 2564 

                 ระดับการศึกษา  ปี 2563   ปี 2564 

  ไม่มีการศึกษา     2,542   2,919 
  ต่ำกว่าประถมศึกษา         18,766    17,301  
  ประถมศึกษา        39,799             39,444 
  มัธยมศึกษาตอนต้น        23,483    23,293 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย        29,578    30,942 
  - สายสามัญ        25,713    25,886  
  - สายอาชีวศึกษา    3,819      5,056 
   - สายวิชาการศึกษา             46                     0 
  อุดมศึกษา       30,320    31,047 
  - สายวิชาการ       18,335    19,657 
  - สายวิชาชีพ   7,725     6,958 
   - สายวิชาการศึกษา        4,260     4,432 
  อ่ืนๆ/ไม่ทราบ           73                183 

    รวม        144,561          145,129 
  

 

2.12  จำนวนผู้ผา่นการฝึกอาชีพและทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน ปี 2564   

                  หลักสูตร       ปี 2564 

    ชาย  หญิง    รวม 

  1. ฝึกเตรียมเข้าทำงาน     50       15     57 

  2. ฝึกยกระดบัฝีมือแรงงาน                            254        219             473  

  3. ฝึกอาชีพเสริม   296             414              710 

  4. ฝึกทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  112                1              113  

                 รวม                             518           817          1,353  

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ที่มา : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล  

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดสตูล      61 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จังหวัดตรัง 

ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด : สะพาน กระโจมไฟ ลูกคลื่น 
คำขวัญประจำจังหวัด : เมืองพระยารัษฎา  ชาวประชาใจกว้าง  

  หมูย่างรสเลิศ ถ่ินกำเนิดยางพารา  
  เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล 
  เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา 

งานประจำปีของจังหวัด : งานวิวาห์ใต้สมุทร งานถือศีลกินเจ งานหมูยา่ง งานขนมเค้ก 



จังหวัดตรัง 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 1.1 ขนาดและท่ีตั้ง 

  จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดหัวเมืองอยู่ทางภาคใต้ของประเทศ ติดทะเลอันดามัน ชายฝั่งทะเลตะวันตกของ
มหาสมุทรอินเดีย ยาวตลอดแนวเขตจังหวัดถึง 119 กิโลเมตร อยู่ห่ างจากกรุงเทพมหานคร  ตามเส้นทางสาย  
เพชรเกษม 828 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 4,941.439 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,088,399.375 ไร่ เป็นเมืองที่ตั้งข้ึน
ใหม่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จึงไม่ปรากฏว่ามีประวัติสมัยโบราณก่อนหน้านี้ และคาดว่าในสมัยแผ่นดินพระบรม
ไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยานั้น เมืองตรังไม่มีเพราะปรากฏในพระธรรมนูญ กล่าวถึงเมืองทางใต้เพียง 
นครศรีธรรมราช พัทลุง ไชยา ชุมพร เพชรบุรี กุยบุรี ปราณบุรี คลองวาฬ บางตะพาน ตะกั่วทุ่ง ตะกั่วป่า       
ตะนาวศรี มะริด ทวายและสามโคก ดังนั้นเมืองตรังแต่เดิมมาน่าจะเป็นเพียงเส้นทางผ่ านไปมาระหว่าง
นครศรีธรรมราชกับพัทลุงเท่านั้น ต่อมาเมื่อมีผู้คนต้ังถ่ินฐานมากข้ึนก็บังเกิดเป็นเมืองในภายหลัง 
  อาณาเขตติดต่อ 

➢ ทิศเหนือ    ติดกับอำเภอทุง่สง จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอคลองท่อม จงัหวัดกระบี่ 
➢ ทิศใต้        ติดกับอําเภอทุง่หว้า จงัหวัดสตลู และทะเลอันดามัน  
➢ ทิศตะวันออก ติดกับอำเภอควนขนุน อำเภอกงหรา อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลงุ (มเีทือกเขา 

                 บรรทัดกั้นอาณาเขต) 
➢ ทิศตะวันตก   ติดกบัอำเภอคลองทอ่ม เกาะลันตาจงัหวัดกระบี่ และทะเลอันดามัน    

                  

 1.2  เขตการปกครอง 

   จังหวัดตรังมกีารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวม 100 แหง่ ประกอบด้วย  องค์การบริหารส่วนจงัหวัด 1 แห่ง 
เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 22 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 75 แห่ง 
 

ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

 1.3 เศรษฐกิจ 

 ปี 2562 ปี 2563 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)         64,463            66,601 
ผลิตภัณฑ์จงัหวัดต่อหัว (GPP Per Capita) (บาท/ป)ี       102,221           105,449 

  

 ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 



 1.4 การลงทุน 

     โรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการปี 2564 

     โรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน       12  แห่ง 

     เงินลงทุน    จำนวน     129.74 ล้านบาท 

     การจ้างงาน   จำนวน       44  คน 

        

 1.5 อัตราค่าจา้งขั้นตำ่ 

     315 บาท/วัน (บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563) 

    
 

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

 2.1  ตำแหน่งงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี 2564 
 

ปี 2564 
 ตำแหน่งงาน(อัตรา) ผู้สมัครงาน (คน)  การบรรจุงาน (คน)

  

ชาย     519   432     280  
หญิง   253      1,009     604 
ไม่ระบ ุ 1,512     -   - 

รวม 2,284     1,441     884 

 

 2.2  อุตสาหกรรมท่ีนายจ้างต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก ปี 2564 

 1. การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์น่ังส่วนบุคคล         จำนวน   195  อัตรา  
 2. การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ          จำนวน   159 อัตรา 
 3. การผลิตแผ่นไมบ้าง และผลิตภัณฑ์ไม ้          จำนวน   118 อัตรา 
 4. การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรปูข้ันต้น         จำนวน    113  อัตรา 
 5. การผลิตยางแผ่น และยาแท่ง           จำนวน   112 อัตรา 

        

 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 

เพศ 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 
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หน่วย : คน 

2.3  อาชีพท่ีนายจา้งต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก ปี 2564 

 1. แรงงานด้านการผลิต  จำนวน    361 อัตรา  
 2. ตัวแทนนายหน้าขายบริการ  จำนวน    213 อัตรา 
 3. แรงงานทั่วไป  จำนวน    118 อัตรา 
 4. เสมียน เจ้าหนท้ี่จัดเก็บเอกสาร  จำนวน    104 อัตรา 
 5. แรงงานด้านการประกอบ  จำนวน      94 อัตรา 

 

 2.4  อาชีพท่ีมีการบรรจุงาน 5 อันดับแรก ปี 2564 

 1. ตัวแทนนายหน้าขายบริการ  จำนวน    141 คน  
 2. เสมียน เจ้าหน้าทีจ่ัดเก็บเอกสาร  จำนวน    108 คน 
 3. พนักงานขาย และผู้นำเสนอสินค้า  จำนวน     72 คน 
 4. พนักงานบัญชี  จำนวน     70 คน 
 5. แรงงานทั่วไป  จำนวน     40 คน 

 

 2.5  สถานประกอบการและผูป้ระกันตน ณ ธันวาคม 2564 

  จำนวนสถานประกอบการ (แห่ง) จำนวนผู้ประกันตน (คน) 

  2,752    95,007 
    

2.6  การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ  

  ปี 2564 

 ชาย หญิง รวม 
ผู้ได้รับอนุญาตให้เดินทาง 
ไปทำงานตา่งประเทศ   155  14  169 
 - กรมการจัดหางานจัดสง่    3 -  3  
 - บริษัทจัดหางานจัดส่ง    1  2    3 
 - เดินทางด้วยตนเอง                          136                 3   139   
 - นายจ้างพาไปทำงาน   8  1    9 
 - นายจ้างส่งไปฝึกงาน   -  -      - 
RE-ENTRY   7                 8     15 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม 
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หมายเหตุ : RE-ENTRY คือ การแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว 

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน 



หน่วย : คน 

2.7  แรงงานต่างด้าว ณ เดือนธนัวาคม ปี 2564 

 จำนวนคนตา่งด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ทำงาน 

 ประเภทคนต่างดา้ว          จำนวน (คน)   
 

❖ มาตรา 59                5,311 

• ตลอดชีพ                  - 

• ทั่วไป              167 

• นำเข้าตาม MOU             2,470 

• นำเข้าตามมติ ครม.20 สิงหาคม 2562             2,674 
❖ มาตรา 62 ส่งเสริมการลงทุน             6 
❖ มาตรา 63/1 ชนกลุ่มน้อย                    20 
❖ มาตรา 63/2 มติ ครม.4 สิงหาคม 2563 ตามแบบ บต.23        363 
❖ มติ ครม.29 ธันวาคม 2563          637 

 รวม                6,337 

 
 

 2.8  ประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน  

 

  สถานภาพแรงงาน  ปี 2563  ปี 2564   

1. ประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป   514,252   517,858 
   1.1 ผู้ท่ีอยู่ในกำลังแรงงาน   381,628   379,914  

   1)  ผู้มีงานทำ    377,034    376,208 
   2)  ผู้ว่างงาน       4,595       3,706 

   3)  กำลังแรงงานทีร่อฤดูกาล           -              - 
   1.2 ผู้ท่ีไม่อยู่ในกำลังแรงงาน      132,624   137,943 
2.  อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)    1.20     0.98  

   

 

 

ที่มา : สำนักบริหารแรงงานตา่งดา้ว กรมการจัดหางาน 

อัตราการว่างงาน = ผู้วา่งงาน  x 100 / กำลังแรงงานรวม 

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดตรัง      65 

หมายเหตุ : ในตารางสถติิ (2.8-2.11) ผลรวมของแต่ละจำนวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม ทัง้นี้เน่ืองมาจาก การปัดเศษทศนยิมของ  
               ข้อมูลแต่ละจำนวนซ่ึงได้จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 



หน่วย : คน 

หน่วย : คน 

2.9  ผู้มีงานทำ จำแนกตามอาชีพ   

                 อาชีพ   ปี 2563  ปี 2564 

  1.  ผู้บัญญัติกฎหมายข้าราชการ   
   ระดับอาวุโสและผู้จัดการ    5,956   4,871 
  2.  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ   14,573   15,326  

  3.  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิค  
   สาขาต่างๆ และอาชีพที่เก่ียวข้อง    9,526   10,643 
  4.  เสมียน            9,861   11,763 
  5.  พนักงานบริการและพนักงาน 
   ในร้านค้าและตลาด   64,904   65,442 
  6.  ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้าน 
   การเกษตรและการประมง      175,269     176,603 
  7.  ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทาง 
   ฝีมือและธุรกิจการค้าที่เก่ียวข้อง  39,082       37,181 
  8.  ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร 
   และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ  13,957   15,661 
  9.  อาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในด้าน 
   การขายและการให้บริการ  43,905   38,718 

          รวม      377,033    376,208 
  

  

2.10  ผู้มีงานทำ จำแนกตามสภาพการทำงาน   

                  สภาพการทำงาน  ปี 2563  ปี 2564 

  1.  นายจ้าง   16,652 16,006 
  2.  ลูกจ้างรัฐบาล    27,134   31,659 
  3.  ลูกจ้างเอกชน       153,964            141,626 
  4.  ทำงานส่วนตัว       123,444   124,723 
  5. ช่วยธุรกิจครัวเรือน        55,678    62,130 
  6. การรวมกลุ่ม       162          64 

    รวม      377,034  376,208 
 

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดตรัง      66 



หน่วย : คน 

หน่วย : คน 

 2.11  ผู้มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษาท่ีสำเร็จ ปี 2563 และปี 2564 

                 ระดับการศึกษา  ปี 2563  ปี 2564 

  ไม่มีการศึกษา     6,678 6,232 
  ต่ำกว่าประถมศึกษา    77,876   70,926  
  ประถมศึกษา       104,640            98,750 
  มัธยมศึกษาตอนต้น        55,088   58,767 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย        60,093   60,479 
  - สายสามัญ   47,359   49,973 
  - สายอาชีวศึกษา   12,451            10,433 
   - สายวิชาการศึกษา            283        73 
  อุดมศึกษา        72,659   81,040 
  - สายวิชาการ   43,481   51,662 
  - สายวิชาชีพ        22,635   21,549 
   - สายวิชาการศึกษา          6,543    6,543 
  อ่ืน ๆ/ไม่ทราบ              0        14 

    รวม        377,034          376,208 
  

 

2.12  จำนวนผู้ผา่นการฝึกอาชีพและทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน ปี 2564   

                   หลักสูตร       ปี 2564 

    ชาย  หญิง    รวม 

  1. ฝึกเตรียมเข้าทำงาน    37        4   41 

  2. ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน 353          549               902   

  3. ฝึกอาชีพเสริม  199    677  876  

  4. การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 376     63  539 

                 รวม                            965         1,293           2,258 
  

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ที่มา : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดตรัง      67 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดพัทลุง 
ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด : ภูเขาอกทะลุ 

คำขวัญประจำจังหวัด : เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว  
  พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ  
  ทะเลสาบงาม  เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน 

งานประจำปีของจังหวัด : งานกาชาดประจำปีของดีเมืองลุง งานแข่งโพนลากพระ   
                                งานอนุรักษ์มรดกไทย และมหกรรมหนังตะลุง-มโนราห ์



จังหวัดพัทลุง 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 1.1 ขนาดและท่ีตั้ง 

  จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดที่มีเนื้อที่มากเป็นอันดับที่ 10 ของภาคใต้และเป็นอันดับ ที่ 55 ของประเทศ 
ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันออกของแหลมมลายูหรือแหลมทอง (Golden Khersonese) ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคใต้ของ
ประเทศไทยหรือฝั่งตะวันตกของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (Songkhla Lake Basin) ห่างจากกรุงเทพมหานครตาม
เส้นทางรถไฟสายใต้ ประมาณ 846 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ประมาณ 856 กิโลเมตร 
หรือตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 1,200 กิโลเมตร มีรูปร่างคล้ายลักษณะ
สี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยมีส่วนกว้างที่สุดตามแนวทิศตะวันออก ถึงตะวันตก ประมาณ 56 กิโลเมตร และส่วนยาวที่สุด
ตามแนวทิศเหนือถึงใต้ประมาณ 83 กิโลเมตร 
  อาณาเขตติดต่อ 

➢ ทิศเหนือ    ติดต่อกับอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอระโนด จงัหวัดสงขลา 
➢ ทิศใต้       ติดต่อกับอําเภอควนเนียง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และอำเภอควนกาหลง   

              จังหวัดสตลู 
➢ ทิศตะวันออก ติดต่อกับทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นน่านน้ำติดตอ่กับอำเภอระโนด อำเภอ       

                 กระแสสินธ์ุ อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
➢ ทิศตะวันตก   ติดต่อกบัเทือกเขาบรรทัด ซึ่งเป็นแนวติดต่อกบัอำเภอห้วยยอด อำเภอเมือง  

                 อำเภอนาโยง อำเภอย่านตาขาว และอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

 1.2 เขตการปกครอง 

   จังหวัดพทัลงุมีการปกครองส่วนท้องถ่ิน รวม 74 แห่ง ประกอบด้วย  องค์การบริหารส่วนจงัหวัด 1 แห่ง 
เทศบาลเมอืง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 48 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 24 แห่ง 

 
ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

 1.3 เศรษฐกิจ 

 ปี 2562    ปี 2563 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)           37,247  38,126 
ผลิตภัณฑ์จงัหวัดต่อหัว (GPP Per Capita) (บาท/ป)ี           75,726  77,516 

  

 ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 



 1.4 การลงทุน 

     โรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการปี 2564 

     โรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน       42  แห่ง 

     เงินลงทุน    จำนวน     527.11 ล้านบาท 

     การจ้างงาน   จำนวน      401  คน 

        

 1.5 อัตราค่าจา้งขั้นตำ่ 

     320 บาท/วัน (บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563) 

    
 

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

 2.1  ตำแหน่งงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี 2564 
 

ปี 2564 
 ตำแหน่งงาน(อัตรา) ผู้สมัครงาน (คน)  การบรรจุงาน (คน)

  

ชาย      358   444     291  
หญิง    298      1,256     848 
ไม่ระบ ุ 2,154     -   - 

รวม 2,810     1,700   1,139 

 

 2.2  อุตสาหกรรมท่ีนายจ้างต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก ปี 2564 

 1. การศึกษาระดับอุดมศึกษา          จำนวน 1,014  อัตรา  
 2. การบรกิารด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร         จำนวน   216 อัตรา 
 3. การผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีก         จำนวน   207 อัตรา 
 4. การบรหิารราชการส่วนท้องถ่ิน           จำนวน   130  อัตรา 
 5. การขายส่งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์         จำนวน    121 อัตรา        

  

 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 

เพศ 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

 

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดพัทลุง    69 



หน่วย : คน 

2.3  อาชีพท่ีนายจา้งต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก ปี 2564 

 1. ผูจ้ัดการฝ่ายอื่นๆ   จำนวน  1,000 อัตรา  
 2. แรงงานทั่วไป  จำนวน    212 อัตรา 
 3. พนักงานบริการลูกค้า  จำนวน    150 อัตรา 
 4. เจ้าหน้าทีบ่รหิารของหน่วยงานรัฐบาล  จำนวน    136 อัตรา 
 5. แรงงานด้านการประกอบ  จำนวน    114 อัตรา 

 

 2.4  อาชีพท่ีมีการบรรจุงาน 5 อันดับแรก ปี 2564 

 1. ผูจ้ัดการฝ่ายอื่นๆ  จำนวน    521 คน  
 2. พนักงานบริการลูกค้า  จำนวน     92 คน 
 3. แรงงานทั่วไป  จำนวน     89 คน 
 4. ตัวแทนนายหน้าขายบริการ  จำนวน     65 คน 
 5. พนักงานขาย และผู้นำเสนอสินค้า  จำนวน     59 คน 

 

 2.5  สถานประกอบการและผูป้ระกันตน ณ ธันวาคม 2564 

  จำนวนสถานประกอบการ (แห่ง) จำนวนผู้ประกันตน (คน) 

  1,592  76,280 
    

2.6  การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ  

  ปี 2564     

 ชาย หญิง รวม 
ผู้ได้รับอนุญาตให้เดินทาง 
ไปทำงานตา่งประเทศ    42     7   49 
 - กรมการจัดหางานจัดสง่    -  -  -  
 - บริษัทจัดหางานจัดส่ง    1   -    1 
 - เดินทางด้วยตนเอง  26                  4  30  
 - นายจ้างพาไปทำงาน  12   1   13 
 - นายจ้างส่งไปฝึกงาน    -   -       - 
RE-ENTRY   3                  2       5 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม 

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดพัทลุง    70 

หมายเหตุ : RE-ENTRY คือ การแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว 

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน 



หน่วย : คน 

2.7  แรงงานต่างด้าว ณ เดือนธนัวาคม ปี 2564 

 จำนวนคนตา่งด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ทำงาน 

 ประเภทคนต่างดา้ว           จำนวน (คน)   
 

❖ มาตรา 59               963     

• ตลอดชีพ                 - 

• ทั่วไป               70 

• นำเข้าตาม MOU              320 

• นำเข้าตามมติ ครม.20 สิงหาคม 2562            573 
❖ มาตรา 62 ส่งเสริมการลงทุน                     - 
❖ มาตรา 63/1 ชนกลุ่มน้อย                     3 
❖ มาตรา 63/2 มติ ครม.4 สิงหาคม 2563 ตามแบบ บต. 23      44 
❖ มติ ครม. 29 ธันวาคม 2563                  172 

 รวม                1,182  

 
 

 2.8  ประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน  

 

  สถานภาพแรงงาน  ปี 2563    ปี 2564   

1. ประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป   421,548   425,495 
   1.1 ผู้ท่ีอยู่ในกำลังแรงงาน   310,036   309,538  

   1)  ผู้มีงานทำ    305,786    306,349 
   2)  ผู้ว่างงาน       3,712       3,108 

   3)  กำลังแรงงานทีร่อฤดูกาล       538           81 
   1.2 ผู้ท่ีไม่อยู่ในกำลังแรงงาน      111,512   115,956 
2.  อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)    1.20       1.00  

   

 

 

ที่มา : สำนักบริหารแรงงานตา่งดา้ว กรมการจัดหางาน 

อัตราการว่างงาน = ผู้วา่งงาน  x 100 / กำลังแรงงานรวม 

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดพัทลุง    71 

หมายเหตุ : ในตารางสถติิ (2.8-2.11) ผลรวมของแต่ละจำนวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม ทัง้นี้เน่ืองมาจาก การปัดเศษทศนยิมของ
ข้อมูลแต่ละจำนวนซ่ึงได้จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 
 



หน่วย : คน 

หน่วย : คน 

2.9  ผู้มีงานทำ จำแนกตามอาชีพ   

                 อาชีพ   ปี 2563  ปี 2564 

  1.  ผู้บัญญัติกฎหมายข้าราชการ   
   ระดับอาวุโสและผู้จัดการ    7,764   6,586 
  2.  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ   11,455   11,431  

  3.  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิค  
   สาขาต่างๆ และอาชีพที่เก่ียวข้อง    8,608     9,515 
  4.  เสมียน      9,520   11,260 
  5.  พนักงานบริการและพนักงาน 
   ในร้านค้าและตลาด   48,470   48,753 
  6.  ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้าน 
   การเกษตรและการประมง      154,028     150,880 
  7.  ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทาง 
   ฝีมือและธุรกิจการค้าที่เก่ียวข้อง  34,111       33,384 
  8.  ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร 
   และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ   9,755     7,943 
  9.  อาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในด้าน 
   การขายและการให้บริการ       22,076   26,598 

          รวม     305,787    306,350 
  

  

2.10  ผู้มีงานทำ จำแนกตามสภาพการทำงาน   

                  สภาพการทำงาน  ปี 2563  ปี 2564 

  1.  นายจ้าง      8,898  9,183 
  2.  ลูกจ้างรัฐบาล    34,390   36,803  
  3.  ลูกจ้างเอกชน        76,906             77,063 
  4.  ทำงานส่วนตัว       134,020  132,625 
  5. ช่วยธุรกิจครัวเรือน        51,355    50,576 
  6. การรวมกลุ่ม      218        100 

    รวม     305,787           306,350 
 

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดพัทลุง    72 



หน่วย : คน 

หน่วย : คน 

 2.11  ผู้มีงานทำ จำแนกตามสภาพระดบัการศึกษาท่ีสำเรจ็ ปี 2563 และปี 2564 

                 ระดับการศึกษา  ปี 2563  ปี 2564 

  ไม่มีการศึกษา     1,362  1,320 
  ต่ำกว่าประถมศึกษา    66,739    65,069  
  ประถมศึกษา        65,067             66,658 
  มัธยมศึกษาตอนต้น        45,032    42,160 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย        58,594    61,390 
  - สายสามัญ   45,344    48,343 
  - สายอาชีวศึกษา   13,250             12,961 
   - สายวิชาการศึกษา               -      86 
  อุดมศึกษา        68,992    69,752 
  - สายวิชาการ   38,633    44,043 
  - สายวิชาชีพ        22,134    17,970 
   - สายวิชาการศึกษา           8,225     7,739 

    รวม        305,786          306,349 
  

 

2.12  จำนวนผู้ผา่นการฝึกอาชีพและทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน ปี 2564   

                   หลักสูตร       ปี 2564 

    ชาย    หญิง  รวม 

  1. การฝึกเตรียมเข้าทำงาน  12        -   12 

  2. การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน 518           228               746 

  3. การฝึกอาชีพเสริม  146           340               486 

  4. การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 503              5               508 

                รวม                         1,179          573            1,752         

  

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ที่มา : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลงุ 

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดพัทลุง    73 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดปัตตานี 

ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด : ปืนใหญ่นางพญาตาน ี
คำขวัญประจำจังหวัด : เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ  

  ชนน้อมนำศรัทธา ถ่ินธรรมชาติงามตา 
  ปัตตานีสันติสุขแดนใต้ 

งานประจำปีของจังหวัด : ประเพณีแห่เจ้าแม่ลิ้มก่อเหนี่ยว ประเพณีชักพระ อำเภอโคกโพธิ์  
                                งานวันฮารีรอยอ 

 



จังหวัดปัตตาน ี

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 1.1 ขนาดและท่ีตั้ง 

 จังหวัดปัตตานี เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกของประเทศไทย มีพื้นที่ทั้งสิ้น 2,013 ตาราง
กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถไฟ 1,009 กิโลเมตร โดยทางรถยนต์ประมาณ 1,377 กิโลเมตร     
มีอาณาเขตติดต่อกับบริเวณใกล้เคียงดังนี้  
   อาณาเขตติดต่อ 

➢ ทิศเหนือ    ติดกับจังหวัดสงขลา ในท้องทีอ่ำเภอเทพา 
➢ ทิศใต้        ติดกับจงัหวัดนราธิวาส ในท้องที่อำเภอบาเจาะ 
➢ ทิศตะวันออก   ติดกับอ่าวไทย 
➢ ทิศตะวันตก   ติดกับจงัหวัดยะลา ในท้องที่อำเภอยะหา 

 
ภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบต่ำเหมาะแก่การกสิกรรม พื้นที่ส่วนมากเป็นดินทราย ภูเขามีน้อยและไม่

ค่อยสำคัญ มีแม่น้ำปัตตานี แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำยะหริ่ง และแม่น้ำหนองจิกไหลผ่าน พลเมืองส่วนมากเป็นไทย
อิสลาม อาชีพหลักทำนา ทำสวนยางพารา สวนมะพร้าว สวนผลไม้ ทำเหมืองแร่ ทำนาเกลือ เลี้ยงสัตว์และทำการ
ประมง 
  

 1.2 เขตการปกครอง 

   จังหวัดปัตตานีมีการปกครองสว่นท้องถ่ิน รวม 114 แห่ง ประกอบด้วย  องค์การบริหารสว่นจังหวัด      1 
แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตำบล 15 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 96 แห่ง 

 
ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

 1.3 เศรษฐกิจ 

 ปี 2562     ปี 2563 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)           49,555  48,929 
ผลิตภัณฑ์จงัหวัดต่อหัว (GPP Per Capita) (บาท/ป)ี           76,997  75,779 

  

  

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 



1.4 การลงทุน 

     โรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการปี 2564 

     โรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน        10  แห่ง 

     เงินลงทุน     จำนวน      412.12       ล้านบาท 

     การจ้างงาน   จำนวน       184  คน 

        

 1.5 อัตราค่าจา้งขั้นตำ่ 

     313 บาท/วัน (บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563) 

    
 

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

 2.1  ตำแหน่งงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี 2564 
 

ปี 2564 
 ตำแหน่งงาน(อัตรา) ผู้สมัครงาน (คน)  การบรรจุงาน (คน)

  

ชาย   1,016      1,960    1,731  
หญิง    657      2,364    1,832 
ไม่ระบ ุ 1,944     -   - 

รวม 3,617     4,324    3,563 

 

 2.2  อุตสาหกรรมท่ีนายจ้างต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก ปี 2564 

 1. การขายปลกีสินค้า          จำนวน    229  อัตรา  
 2. กิจกรรมการบริการระบบรักษาความปลอดภัย         จำนวน    220 อัตรา 
 3. การดำเนินการเกี่ยวกบัอุปกรณ์การให้น้ำและเครื่องมือ      จำนวน    180   อัตรา 
 4. การก่อสร้างอาคารที่พกัอาศัย           จำนวน   174  อัตรา 
 5. ร้านสะดวกซื้อ/มินิมาร์ท           จำนวน    169 อัตรา 

        

  

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 

เพศ 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

 

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดปัตตานี    75 



หน่วย : คน 

2.3  อาชีพท่ีนายจา้งต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก ปี 2564 

 1. แรงงานทั่วไป  จำนวน    860 อัตรา  
 2. เจ้าหน้าทีเ่กบ็เงิน แคชเชียร์  จำนวน    272 อัตรา 
 3. ตัวแทนนายหน้าขายบริการ  จำนวน    203 อัตรา 
 4. แรงงานด้านการผลิต  จำนวน    201 อัตรา 
 5. ผู้ให้คำแนะนำการลงทุน   จำนวน    159 อัตรา 

 

 2.4  อาชีพท่ีมีการบรรจุงาน 5 อันดับแรก ปี 2564 

 1. แรงงานทั่วไป  จำนวน    881 คน  
 2. เจ้าหน้าทีเ่กบ็เงิน แคชเชียร์  จำนวน    281 คน 
 3. แรงงานด้านการผลิต  จำนวน    235 คน 
 4. ผู้ให้คำแนะนำการลงทุน  จำนวน    188 คน 
 5. ตัวแทนนายหน้าขายบริการ  จำนวน    182 คน 

 

 2.5  สถานประกอบการและผูป้ระกันตน ณ ธันวาคม 2564 

  จำนวนสถานประกอบการ (แห่ง) จำนวนผู้ประกันตน (คน) 

  1,624 288,049 
    

2.6  การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ  

  ปี 2564 

 ชาย หญิง รวม 
ผู้ท่ีได้รับอนุญาตให้เดินทาง 
ไปทำงานตา่งประเทศ                         139                0       139 
 - กรมการจัดหางานจัดสง่    - -   -  
 - บริษัทจัดหางานจัดส่ง    1  -     1 
 - เดินทางด้วยตนเอง                          131                   0    131  
 - นายจ้างพาไปทำงาน    2  -     2 
 - นายจ้างส่งไปฝึกงาน    -  -      - 
RE-ENTRY                                5                 0           5 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม 

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดปัตตานี    76 

หมายเหตุ : RE-ENTRY คือ การแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว 

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน 



หน่วย : คน 

2.7  แรงงานต่างด้าว ณ เดือนธนัวาคม ปี 2564 

 จำนวนคนตา่งด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ทำงาน 

 ประเภทคนต่างดา้ว           จำนวน (คน)   
 

❖ มาตรา 59                5,993 

• ตลอดชีพ                 - 

• ทั่วไป             102 

• นำเข้าตาม MOU      1,184 

• นำเข้าตามมติ ครม.20 สิงหาคม 2562                              4,707 
❖ มาตรา 62 ส่งเสริมการลงทุน                    - 
❖ มาตรา 63/1 ชนกลุ่มน้อย                    1 
❖ มาตรา 63/2 มติ ครม.4 สิงหาคม 2563 ตามแบบ บต. 23     70 
❖ มาตรา 62 ส่งเสริมการลงทุน                 615 

 รวม               6,679 

 
 

 2.8  ประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน  

 

  สถานภาพแรงงาน  ปี 2563    ปี 2564   

1. ประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป   471,667   474,779 
   1.1 ผู้ท่ีอยู่ในกำลังแรงงาน   316,156   321,614  

   1)  ผู้มีงานทำ    303,953    309,483 
   2)  ผู้ว่างงาน     11,972      12,131 

   3)  กำลังแรงงานทีร่อฤดูกาล       230             0 
   1.2 ผู้ท่ีไม่อยู่ในกำลังแรงงาน      155,511   153,165 
2.  อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)    3.79       3.77  

    

 

 

ที่มา : สำนักบริหารแรงงานตา่งดา้ว กรมการจัดหางาน 

อัตราการว่างงาน = ผู้วา่งงาน  x 100 / กำลังแรงงานรวม 

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดปัตตานี    77 

หมายเหตุ : ในตารางสถติิ (2.8-2.11) ผลรวมของแต่ละจำนวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม ทัง้นี้เน่ืองมาจาก การปัดเศษทศนยิมของ
ข้อมูลแต่ละจำนวนซ่ึงได้จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 
 



หน่วย : คน 

หน่วย : คน 

2.9  ผู้มีงานทำ จำแนกตามอาชีพ   

                 อาชีพ   ปี 2563    ปี 2564 

  1.  ผู้บัญญัติกฎหมายข้าราชการ   
   ระดับอาวุโสและผู้จัดการ  11,796   8,686 
  2.  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ   14,934   16,037  

  3.  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิค  
   สาขาต่างๆ และอาชีพที่เก่ียวข้อง    6,018     5,677 
  4.  เสมียน      7,448     6,026 
  5.  พนักงานบริการและพนักงาน 
   ในร้านค้าและตลาด   65,991   65,226 
  6.  ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้าน 
   การเกษตรและการประมง       104,449     109,515 
  7.  ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทาง 
   ฝีมือและธุรกิจการค้าที่เก่ียวข้อง  39,994       43,257 
  8.  ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร 
   และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ        11,175     9,591 
  9.  อาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในด้าน 
   การขายและการให้บริการ        42,149      45,467 

          รวม       303,954    309,484 
  

  

2.10  ผู้มีงานทำ จำแนกตามสภาพการทำงาน   

                  สภาพการทำงาน  ปี 2563  ปี 2564 

  1.  นายจ้าง     7,788  5,260 
  2.  ลูกจ้างรัฐบาล    33,856   31,433  
  3.  ลูกจ้างเอกชน         97,561           106,029 
  4.  ทำงานส่วนตัว       119,477  116,263 
  5. ช่วยธุรกิจครัวเรือน        45,272    50,416 
  6. การรวมกลุ่ม          -          81    

    รวม     303,954  309,482 
 

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดปัตตานี    78 



หน่วย : คน 

หน่วย : คน 

 2.11  ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปจำแนกตามระดับการศึกษาท่ีสำเร็จ ปี 2563 และปี 2564 

                 ระดับการศึกษา  ปี 2563  ปี 2564 

  ไม่มีการศึกษา   20,378 19,668 
  ต่ำกว่าประถมศึกษา    39,421    36,550  
  ประถมศึกษา        99,902           108,629 
  มัธยมศึกษาตอนต้น        40,922    42,341 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย        55,479    55,130 
  - สายสามัญ   52,426    51,468 
  - สายอาชีวศึกษา     3,023               3,662 
   - สายวิชาการศึกษา              30        0 
  อุดมศึกษา        47,033    46,160 
  - สายวิชาการ   20,277    24,329 
  - สายวิชาชีพ        14,819    10,988 
   - สายวิชาการศึกษา         11,937    10,843 
  อ่ืนๆ/ไม่ทราบ           819              1,004 

    รวม        303,954           309,482                              
  

 

2.12  จำนวนผู้ผา่นการฝึกอาชีพและทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน ปี 2564  

                 ประเภทหลักสูตร   ปี 2564 

    ชาย  หญิง    รวม 

  1. ฝึกเตรียมเข้าทำงาน   86       44  130 

  2. ฝึกการยกระดับฝีมือแรงงาน 344            252              596 

  3. ฝึกอาชีพเสริม  300     237  537  

  4. ฝึกทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 310             60               370 

                รวม                          1,040            593           1,633   
  

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ที่มา : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๓ ปัตตาน ี

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดปัตตานี    79 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 จงัหวัดยะลา 

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด : เหมืองแร่ดีบุก 

คำขวัญประจำจังหวัด : ใต้สุดแดนสยาม เมืองงามชายแดน 

งานประจำปีของจังหวัด : งานแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน (มีนาคม)  
     งานมหกรรมของดีเมืองยะลา (สิงหาคม)  
     งานสมโภชหลกัเมืองและงานกาชาด (พฤษภาคม) 



จังหวัดยะลา 

1.  ข้อมูลท่ัวไป 
 1.1 ขนาดและท่ีตั้ง 

 จังหวัดยะลา เป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางรถไฟสายใต้ 1,039 
กิโลเมตร และตามถนนเพชรเกษมสายเกา่ 1,395 กิโลเมตร หรือสายใหม่ 1,084 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 4,521 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2.8 ล้านไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ 
 

  อาณาเขตติดต่อ 

➢ ทิศเหนือ    ติดกับจงัหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานี  
➢ ทิศใต้     ติดกับรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย  
➢ ทิศตะวันออก    ติดกับจงัหวัดนราธิวาส และรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย  
➢ ทิศตะวันตก      ติดกับจงัหวัดสงขลา และรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 

1.2 เขตการปกครอง 
    จังหวัดยะลามีการปกครองส่วนท้องถ่ิน รวม 64 แห่ง ประกอบด้วย  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 
เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตำบล 13 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 47 แห่ง 

 
ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 1.3 เศรษฐกิจ 

 ปี 2562 ปี 2563 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)        46,456       48,816 
ผลิตภัณฑ์จงัหวัดต่อหัว (GPP Per Capita) (บาท/ป)ี        98,501     102,821  

  

 1.4 การลงทุน 

     โรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการปี 2564 

     โรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน          6 แห่ง 

     เงินลงทุน   จำนวน       237.50     ล้านบาท 

     การจ้างงาน   จำนวน        241 คน      

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 



 1.5 อัตราค่าจา้งขั้นตำ่ 

     313 บาท/วัน (บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563) 

    
 

2.  ข้อมูลด้านแรงงาน 

2.1  ตำแหน่งงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี 2564   
 

          ปี 2564 
 ตำแหน่งงาน(อัตรา) ผู้สมัครงาน (คน)  การบรรจุงาน (คน)

  

ชาย    2,844      1,191      725  
หญิง    294      2,286      830 
ไม่ระบ ุ 2,628     -   - 

รวม 5,766     3,477    1,555 

 

2.2  อุตสาหกรรมท่ีนายจ้างต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก ปี 2564 

 1. การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พกัอาศัย          จำนวน 2,588  อัตรา  
 2. การก่อสร้างอาคารที่พกัอาศัย                 จำนวน   524 อัตรา 
 3. การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์          จำนวน   280    อัตรา 
 4. การประกันชีวิต           จำนวน   260  อัตรา 
 5. กิจกรรมด้านการบริการที่สง่เสริมภาครัฐโดยรวม          จำนวน    163 อัตรา 

        

 

2.3  อาชีพท่ีนายจา้งต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก ปี 2564 

 1. แรงงานทั่วไป  จำนวน 1,170 อัตรา    
 2. ช่างปูนคอนกรีตและผูป้ฏิบัติงานทีเ่กี่ยวข้อง  จำนวน   552 อัตรา 
 3. ช่างไม้ทั่วไป  จำนวน   505   อัตรา 
 4. แรงงานด้านการผลิต  จำนวน   308 อัตรา 
 5. พนักงานขาย และผู้นำเสนอสินค้า  จำนวน   295 อัตรา  

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 

เพศ 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดยะลา    80 



หน่วย : คน 

2.4  อาชีพท่ีมีการบรรจุงาน 5 อันดับแรก ปี 2564 

 1. แรงงานทั่วไป  จำนวน    601 คน  
 2. เจ้าหน้าทีเ่กบ็เงิน แคชเชียร์  จำนวน    124 คน 
 3. แรงงานด้านการผลิต  จำนวน    116 คน 
 4. พนักงานขาย และผู้นำเสนอสินค้า  จำนวน    111 คน 
 5. พนักงานจัดส่งสินค้า  จำนวน      82 คน 

 

 

2.5  สถานประกอบการและผูป้ระกันตน ณ ธันวาคม 2564 

  จำนวนสถานประกอบการ (แห่ง) จำนวนผู้ประกันตน (คน) 

    1,575 239,162 
    

 

2.6  การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ  

  ปี 2564 

 ชาย หญิง รวม 
ผู้ท่ีได้รับอนุญาตให้เดินทาง 
ไปทำงานตา่งประเทศ                           15                2         17 
 - กรมการจัดหางานจัดสง่    2 -   2  
 - บริษัทจัดหางานจัดส่ง    -  -     - 
 - เดินทางด้วยตนเอง    1                 1    2  
 - นายจ้างพาไปทำงาน    4  -     4 
 - นายจ้างส่งไปฝึกงาน    -  -      - 
RE-ENTRY                                8                  1       9      

 

 

 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม 

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดยะลา    82 

หมายเหตุ : RE-ENTRY คือ การแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว 

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน 



หน่วย : คน 

2.7  แรงงานต่างด้าว ณ เดือนธนัวาคม ปี 2564 

     จำนวนคนต่างดา้วท่ีได้รับอนุญาตให้ทำงาน 

 ประเภทคนต่างดา้ว           จำนวน (คน)   
 

❖ มาตรา 59               1,871 

• ตลอดชีพ                - 

• ทั่วไป              55 

• นำเข้าตาม MOU         271 

• นำเข้าตามมติ ครม.20 สิงหาคม 2562                             1,545 
❖ มาตรา 62 ส่งเสริมการลงทุน                   2 
❖ มาตรา 63/1 ชนกลุ่มน้อย                 87 
❖ มาตรา 63/2 มติ ครม.4 สิงหาคม 2563 ตามแบบ บต. 23     114 
❖ มติ ครม. 29 ธันวาคม 2563                364    

 รวม             2,438 

 
 

2.8  ประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน  

 

  สถานภาพแรงงาน  ปี 2563  ปี 2564   

1. ประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป   336,685   338,641 
 1.1 ผู้ท่ีอยู่ในกำลังแรงงาน    224,174   227,589  

   1.1.1 ผู้มีงานทำ    221,197    224,142 
   1.1.2 ผู้ว่างงาน       2,933       3,403 

   1.1.3 กำลังแรงงานทีร่อฤดูกาล         44           44 
 1.2 ผู้ท่ีไม่อยู่ในกำลังแรงงาน      112,511   111,052 
2. อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)    1.31       1.50  

    

 

 

ที่มา : สำนักบริหารแรงงานตา่งดา้ว กรมการจัดหางาน 

อัตราการว่างงาน = ผู้วา่งงาน  x 100 / กำลังแรงงานรวม 

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดยะลา    83 

หมายเหตุ : ในตารางสถติิ (2.8-2.11) ผลรวมของแต่ละจำนวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม ทัง้นี้เน่ืองมาจาก การปัดเศษทศนยิมของ
ข้อมูลแต่ละจำนวนซ่ึงได้จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 
 



หน่วย : คน 

หน่วย : คน 

2.9  ผู้มีงานทำ จำแนกตามอาชีพ   

                 อาชีพ   ปี 2563   ปี 2564 

  1.  ผู้บัญญัติกฎหมายข้าราชการ   
   ระดับอาวุโสและผู้จัดการ    3,715  3,070 
  2.  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ     6,968    7,016  

  3.  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิค  
   สาขาต่างๆ และอาชีพที่เก่ียวข้อง    2,981       3,159 
  4.  เสมียน      2,886   3,458 
  5.  พนักงานบริการและพนักงาน 
   ในร้านค้าและตลาด                                       42,706     42,423 
  6.  ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้าน 
   การเกษตรและการประมง       143,301    142,442 
  7.  ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทาง 
   ฝีมือและธุรกิจการค้าที่เก่ียวข้อง        11,358      14,085 
  8.  ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร 
   และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ         2,788   3,261 
  9.  อาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในด้าน 
   การขายและการให้บริการ          4,494   5,228 

          รวม      221,197             224,142 
  

  

2.10  ผู้มีงานทำ จำแนกตามสภาพการทำงาน   

                 สภาพการทำงาน  ปี 2563  ปี 2564 

  1.  นายจ้าง     1,431   2,583 
  2.  ลูกจ้างรัฐบาล    13,241   16,847  
  3.  ลูกจ้างเอกชน        47,609              47,838 
  4.  ทำงานส่วนตัว        90,999    90,626 
  5. ช่วยธุรกิจครัวเรือน        67,917    66,248 

    รวม     221,197  224,142 
 
 

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดยะลา    84 



หน่วย : คน 

หน่วย : คน 

 2.11  ผู้มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษาท่ีสำเร็จ ปี 2563 และปี 2564 

                 ระดับการศึกษา  ปี 2563   ปี 2564 

  ไม่มีการศึกษา     6,642   8,447 
  ต่ำกว่าประถมศึกษา    20,942    19,862  
  ประถมศึกษา        66,919             66,666 
  มัธยมศึกษาตอนต้น        42,014    43,125 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย        61,974    61,665 
  - สายสามัญ   60,379    60,270 
  - สายอาชีวศึกษา     1,595               1,395 
   - สายวิชาการศึกษา                -        - 
  อุดมศึกษา       20,481    23,115 
  - สายวิชาการ      9,041    13,183 
  - สายวิชาชีพ         6,132      5,108 
   - สายวิชาการศึกษา          5,308      4,824 
  อ่ืนๆ/ไม่ทราบ        2,225              1,262 

    รวม        221,197                   224,142                              
  

 

2.12  จำนวนผู้ผา่นการฝึกอาชีพและทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน ปี 2564       

                                 หลักสูตร       ปี 2564 

    ชาย  หญิง  รวม 

  1. ฝึกเตรียมเข้าทำงาน  108        -   108 

  2. ฝึกอาชีพเสริม  195    225   420  

  3. ฝึกยกระดบัฝีมือแรงงาน 124             61                185 

  4. การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ชาต ิ  85           259                344 

                รวม                            512           545            1,057 
  

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ที่มา : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา 

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดยะลา    85 



                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จังหวัดนราธวิาส 
 

ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด : รูปเรือใบแล่นกางใบ ตรงกลางใบมีรูปช้างเผือกประดับ 
                                       เครื่องคชาภรณ์อยู่ในวงกลม 

คำขวัญประจำจังหวัด :  ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา  
   นราทัศน์เพลินตา ปาโจตรึงใจ 
   แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน 

งานประจำปีของจังหวัด : งานของดีเมืองนรา และการแข่งขันเรือกอและ เรือยาว เรือยอกอง                 
                                 และเรือคชสีห์นานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน เดือนกันยายน 

 
 



จังหวัดนราธิวาส 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 1.1 ขนาดและท่ีตั้ง 

 นราธิวาส เป็นจังหวัดชายแดนตั้งอยู่บนฝั่งทะเลด้านตะวันออกของแหลมมลายูสุดชายแดนไทย-มาเลเซีย 

ที่สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก มีเนื้อที่ทั้งหมด 4,475.43 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ 

ประมาณ 1,149 กิโลเมตร และทางรถไฟ ประมาณ 1,116 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศ ของจังหวัดประมาณ 2 ใน 

3 ของพื้นที่ทั้งหมดเป็นป่าและภูเขา มีภูเขาหนาแน่น ทิศตะวันตกเฉียงใต้จดเทือกเขาสันกาลาคีรี ซึ่งเป็นแนวกั้น

พรมแดนไทย-มาเลเซีย ลักษณะของพื้นที่มีความลาดเอียงจาก ทิศตะวันตกไปตะวันออก พื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่

บริเวณติดกับอ่าวไทยและบริเวณแม่น้ำ 4 สาย คือ แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำบางนรา แม่น้ำตากใบ และแม่น้ำโก-ลก      

มีพื้นที่พรุจำนวนประมาณ 361,860 ไร่ 

  อาณาเขตติดต่อ 
➢ ทิศเหนือ    ติดกับจงัหวัดปัตตานี และอ่าวไทย 
➢ ทิศใต้      ติดกับอ่าวไทย และประเทศมาเลเซีย 
➢  ทิศตะวันออก ติดกับประเทศมาเลเซีย 
➢ ทิศตะวันตก  ติดกับจงัหวัดยะลา 

 

 1.2 เขตการปกครอง 

     จังหวัดนราธิวาสมีการปกครองส่วนท้องถ่ิน รวม 89 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจงัหวัด 1 
แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลตำบล 13 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 72 แห่ง 

 
ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 
 

 1.3 เศรษฐกิจ 

 ปี 2562  ปี 2563 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)       43,162      40,415 
ผลิตภัณฑ์จงัหวัดต่อหัว (GPP Per Capita) (บาท/ป)ี       59,498          55,417 
 
  

  
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 



1.4 การลงทุน 

   โรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการปี 2564 

     โรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน         8  โรง 

     เงินลงทุน    จำนวน      112.12 ล้านบาท 

     การจ้างงาน   จำนวน       149  คน 

        

 1.5 อัตราค่าจา้งขั้นตำ่ 

     313 บาท/วัน (บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563) 

    
 

2. ข้อมูลด้านแรงงาน 

 2.1  ตำแหน่งงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานในประเทศ ปี 2564 
 

ปี 2564 
 ตำแหน่งงาน(อัตรา) ผู้สมัครงาน (คน)  การบรรจุงาน (คน)

  

ชาย     799  1,110       520  
หญิง   188  2,247     559 
ไม่ระบ ุ 2,303     -   - 

รวม 3,290  3,357   1,079 

 

 2.2  อุตสาหกรรมท่ีนายจ้างต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก ปี 2564 

 1. กิจกรรมการบริการ          จำนวน  300  อัตรา  
 2. การเลือ่ยไม ้          จำนวน  251 อัตรา 
 3. การก่อสร้างอาคารที่พกัอาศัย          จำนวน  237 อัตรา 
 4. การประกันชีวิต          จำนวน  210  อัตรา 
 5. การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์          จำนวน 193 อัตรา 

        

 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน 

เพศ 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

 

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดนราธิวาส      87 



หน่วย : คน 

2.3  อาชีพท่ีนายจา้งต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก ปี 2564 

 1. แรงงานทั่วไป  จำนวน 1,166 อัตรา  
 2. เจ้าหน้าที่คลังพสัดุ   จำนวน    300 อัตรา 
 3. ตัวแทนประกันภัย  จำนวน    190 อัตรา 
 4. ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่นๆ  จำนวน    132 อัตรา 
 5. ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์  จำนวน    102 อัตรา 

 

 2.4  อาชีพท่ีมีการบรรจุงาน 5 อันดับแรก ปี 2564 

 1. แรงงานทั่วไป  จำนวน    469 คน  
 2. เจ้าหน้าทีเ่กบ็เงิน แคชเชียร์  จำนวน     71 คน 
 3. พนักงานขายสินค้า  จำนวน     49 คน 
 4. เจ้าหน้าทีส่ำนักงาน  จำนวน     48 คน 
 5. แรงงานก่อสร้างถนน  จำนวน     41 คน 

 

 2.5  สถานประกอบการและผูป้ระกันตน ณ ธันวาคม 2564 

  จำนวนสถานประกอบการ (แห่ง) จำนวนผู้ประกันตน (คน) 

  1,619 324,474 
    

2.6  การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ  

  ปี 2564 

 ชาย หญิง รวม 
ผู้ได้รับอนุญาตให้เดินทาง 
ไปทำงานตา่งประเทศ    10     3    13    
 - กรมการจัดหางานจัดสง่   3  -   3  
 - บริษัทจัดหางานจัดส่ง   -   -     - 
 - เดินทางด้วยตนเอง                             1   -       1  
 - นายจ้างพาไปทำงาน                             2   -        2 
 - นายจ้างส่งไปฝึกงาน   -   -         - 
RE-ENTRY                            4                  3       7  

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

 

ที่มา : ระบบไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม 

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดนราธิวาส      88 

หมายเหตุ : RE-ENTRY คือ การแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว 

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน 



หน่วย : คน 

2.7  แรงงานต่างด้าว ณ เดือนธนัวาคม ปี 2564        

 จำนวนคนตา่งด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ทำงาน 

 ประเภทคนต่างดา้ว           จำนวน (คน)   
 

❖ มาตรา 59               1,235 

• ตลอดชีพ                - 

• ทั่วไป              89 

• นำเข้าตาม MOU             247 

• นำเข้าตามมติ ครม.20 สิงหาคม 2562           899 
❖ มาตรา 62 ส่งเสริมการลงทุน                    2 
❖ มาตรา 63/1 ชนกลุ่มน้อย                    5 
❖ มาตรา 63/2 มติ ครม.4 สิงหาคม 2563 ตามแบบ บต. 23     58 
❖ มติ ครม. 29 ธันวาคม 2563                  286 

 รวม               1,586 

 
 

 2.8  ประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน  

 

  สถานภาพแรงงาน  ปี 2563   ปี 2564   

1. ประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป   518,772   521,850 
   1.1 ผู้ท่ีอยู่ในกำลังแรงงาน   345,379   338,451  

   1)  ผู้มีงานทำ    321,133    309,507 
   2)  ผู้ว่างงาน      24,134      28,643 

   3)  กำลังแรงงานทีร่อฤดูกาล        112          301 
  1.2 ผู้ท่ีไม่อยู่ในกำลังแรงงาน  173,393   183,399 
2.  อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)     6.99       8.46  

   

 

 

ที่มา : สำนักบริหารแรงงานตา่งดา้ว กรมการจัดหางาน 

อัตราการว่างงาน = ผู้วา่งงาน  x 100 / กำลังแรงงานรวม 

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดนราธิวาส      89 

หมายเหตุ : ในตารางสถติิ (2.8-2.11) ผลรวมของแต่ละจำนวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม ทัง้นี้เน่ืองมาจาก การปัดเศษทศนยิมของ
ข้อมูลแต่ละจำนวนซ่ึงได้จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 
 

 



หน่วย : คน 

หน่วย : คน 

2.9  ผู้มีงานทำ จำแนกตามอาชีพ       

                 อาชีพ   ปี 2563  ปี 2564 

  1.  ผู้บัญญัติกฎหมายข้าราชการ   
   ระดับอาวุโสและผู้จัดการ      9,377  7,498 
  2.  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ   20,537   17,923  

  3.  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิค  
   สาขาต่างๆ และอาชีพที่เก่ียวข้อง    9,116    6,544 
  4.  เสมียน      5,653    7,393 
  5.  พนักงานบริการและพนักงาน 
   ในร้านค้าและตลาด    70,568   68,426 
  6.  ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้าน 
   การเกษตรและการประมง       133,533     132,127 
  7.  ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทาง 
   ฝีมือและธุรกิจการค้าที่เก่ียวข้อง  39,003       41,496 
  8.  ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร 
   และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ  11,443   10,938 
  9.  อาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในด้าน 
   การขายและการให้บริการ  21,902       17,163 

    รวม       321,132      309,508 
  

 

2.10  ผู้มีงานทำ จำแนกตามสภาพการทำงาน   

                  สภาพการทำงาน  ปี 2563  ปี 2564 

  1.  นายจ้าง      6,574  5,401 
  2.  ลูกจ้างรัฐบาล    41,892   39,943  
  3.  ลูกจ้างเอกชน       146,304             90,791 
  4.  ทำงานส่วนตัว         88,505  118,020 
  5. ช่วยธุรกิจครัวเรือน         37,807    55,352 
  6. การรวมกลุ่ม         51           0 

    รวม     321,133           309,507  
 

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดนราธิวาส      90 



หน่วย : คน 

หน่วย : คน 

 2.11  ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปจำแนกตามระดับการศึกษาท่ีสำเร็จ ปี 2563 และปี 2564 

                 ระดับการศึกษา  ปี 2563  ปี 2564 

  ไม่มีการศึกษา   36,713 30,842 
  ต่ำกว่าประถมศึกษา    43,888   38,782  
  ประถมศึกษา        96,841             96,568 
  มัธยมศึกษาตอนต้น        43,467    45,451 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย        53,326    53,515 
  - สายสามัญ   50,413    49,986 
  - สายอาชีวศึกษา     2,913       3,529 
   - สายวิชาการศึกษา          -       - 
  อุดมศึกษา        46,438   44,305 
  - สายวิชาการ   24,673   27,560 
  - สายวิชาชีพ      9,487     7,115 
   - สายวิชาการศึกษา   12,278     9,630 
  อ่ืนๆ/ไม่ทราบ            460                 45 

    รวม         321,133          309,508 
  
 

2.12  จำนวนผู้ผา่นการฝึกอาชีพและทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงาน ปี 2564   

                  หลักสูตร   ปี 2564 

    ชาย  หญิง  รวม 

  1. ฝึกเตรียมเข้าทำงาน    38      30             68 

  2. ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน                           493            329              822  

  3. ฝึกอาชีพเสริม                              292    352            644  

  4. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ชาต ิ 243              60              303 

                 รวม                         1,066           771            1,837 
  

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ที่มา : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน : จังหวัดนราธิวาส      91 



                                                                                                                                      

 

 

คณะผู้จัดทำ 

     นางฟองศรี        แกว้มณี       นักวิชาการแรงงานชำนาญการ 

     นางสาวปรีดา      จงไกรจักร      เจ้าพนักงานแรงงาน 
      

 

 

ที่ปรึกษา 
นางสาวสุวกุล  ไตรรัตน์ผลาดล     

ผู้อำนวยการกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน 

 

 
ผู้ควบคุม 

นางสาวนภัทร  วัยทอง     
หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้ 

 

 



ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
ศาลากลางจังหวัดสงขลาหลังเกา่ (ชั้น 1) ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์/โทรสาร 0-7432-5042

อ านวยการโดย
นางสาวสุวกุล  ไตรรัตน์ผลาดล

ผู้อ านวยการกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

จัดท าโดย

https://doe.go.th/lmi-south
Facebook Fanpage

ศูนยบ์รหิารขอ้มลูตลาดแรงงานภาคใต้
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