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1. ข้อมูลการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2564 
 

 

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ประชากรรวม    
458,802 คน

อายุต ่ากว่า 15 ปี 
82,799 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
376,003 คน

ผู้อยู่ในก่าลังแรงงาน              
(ผู้ที พร้อมท่างาน)       

254,286 คน

ผู้ว่างงาน        
3,921 คน

ผู้มีงานท่า    
250,365 คน

เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง 87,319 คน

การขายส่ง การขายปลีก 
48,863 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 
32,239 คน

การผลิต 22,594 คน

การก่อสร้าง 15,415 คน

อื น ๆ 43,935 คน

ประถมศึกษาฯ 
112,537 คน

อุดมศึกษา

48,659 คน

ม.ปลาย

46,994 คน

ม.ต้น

39,588 คน

ไม่ระบุ 2,587 คน

ผู้รอฤดูกาล        
0 คน

ผู้อยู่นอกก่าลังแรงงาน              
(ผู้ที ไม่พร้อมท่างาน)        

121,717 คน

ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนมีนาคม 2565 

 

 

 

จัดทำโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก 
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2.  การให้บริการจัดหางานของรัฐ 
 ตำแหน่งงาน 131 อัตรา  
       - ลดลง 52.71% จากเดือนที่ผ่านมา 
   - ลดลง 65.80% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 
 

 
 

 
 

การบรรจุงาน 226 คน  
    - ลดลง 14.72% จากเดือนที่ผ่านมา 
 - เพ่ิมข้ึน 9.71% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

 

 
 
 

แรงงานด้านการประกอบ

แรงงานด้านการผลิต/ท่ัวไป

ช่างเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า

พนักงานจัดส่งสินค้า

ช่างไฟฟ้าท่ัวไป

อื่น ๆ

จ่าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

4 อัตรา (3.05%)

6 อัตรา (4.58%)

7 อัตรา (5.34%)

15 อัตรา (11.45%)

70 อัตรา (53.44%)

29 อัตรา (22.14%)

การผลิตผลไม้และผักแช่แข็ง

การแปรรูปและการถนอมผลไม้ฯ

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

การก่อสร้างโครงการ
สาธารณูปโภคฯ

การขายส่งผลิตภัณฑ์

อื่นๆ

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

6 อัตรา (4.58%)

7 อัตรา (5.34%)

9 อัตรา (6.87%)

17 อัตรา (12.98%)

70 อัตรา (53.44%)

22 อัตรา (16.79%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 30.53%

มัธยมศึกษา
52.67%

อนุปริญญา
0.76%

ปวช. 6.11%
131 อัตรา

ป.ตรี ขึ้นไป 1.53%

ปวส. 8.40%

แรงงานด้านการผลิต/ท่ัวไป

แรงงานด้านการประกอบ

ช่างเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า

พนักงานจัดส่งสินค้า

เสมียนพนักงานท่ัวไปฯ

อื่น ๆ

จ่าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

4 คน (1.77%)

6 คน (2.65%)

7 คน (3.10%)

56 คน (24.78%)

118 คน (52.21%)

35 คน (15.49%)

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร

การผลิตผลไม้และผักแช่แข็ง

การก่อสร้างโครงการ
สาธารณูปโภคฯ

การขายส่งผลิตภัณฑ์

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค

อื่น ๆ

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

38 คน (16.81%)

5 คน (2.21%)

6 คน (2.65%)

7 คน (3.10%)

114 คน (50.44%)

56 คน (24.78%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

มัธยมศึกษา 
34.96%

ปวส. 8.85%

226 คน

ป.ตรี ขึ้นไป 
7.08%

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 46.90%ปวช. 2.21%
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ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 252 คน 
    - ลดลง 12.50% จากเดือนที่ผ่านมา 
 - เพ่ิมข้ึน 13.00% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

 
ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย   
มีจำนวน 104 อัตรา 
    - ลดลง 56.12% จากเดือนที่ผ่านมา 
 - ลดลง 66.12% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
 

10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที มีความต้องการแรงงาน  
5 อันดับแรก 

- การแปรรูปอาหาร  89.42% 
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้และการท่องเที่ยว 8.65% 
- การบินและโลจิสติกส์  1.92%  

 
ที่มา :  ระบบให้บริการประชาชน (e-service.doe.go.th) ผ่านระบบ  
         Single Sign On ของกรมการจัดหางาน 

3. การเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน 11 คน 
    - เพ่ิมข้ึน 22.22% จากเดือนที่ผ่านมา 
    - เพิ่มข้ึน 10.00% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
 

จำแนกตามประเภทการเดินทาง จำนวน ร้อยละ 
- เดินทางด้วยตนเอง 3 27.27 
- กรมการจัดหางานจัดส่ง 0 0.00 
- นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงาน 0 0.00 
- นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน 0 0.00 
- บริษัทจัดหางานจัดส่ง 4 36.36 
- RE-ENTRY 4 36.36 

รวม 11 100.00 
ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
 

4. การทำงานของคนต่างด้าวคงเหลือ  

    จำนวน 27,169 คน 
    - เพ่ิมข้ึน 0.34% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน 14.02% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
 

    จำแนกตามการอนุญาต ดังนี้ 
 - ชั่วคราวทั่วไป 624 คน  - กรณีจำเป็นเร่งด่วน – คน 
 - นำเข้า 2,414 คน  - BOI 24 คน  
 - ชนกลุ่มน้อย 244 คน  - ยื่นคำขอแทน     - คน 
 - มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62   8,573 คน  
 - มติครม.วันที่ 4 ส.ค. 63    1,042 คน 
 - มติครม.วันที่ 29 ธ.ค.63    4,706 คน 
 - มติครม.วันที่ 13 ก.ค. 64   9,523 คน 
 - มติครม.วันที่ 28 ก.ย. 64       19 คน 
 
 ที่มา : สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว 

แรงงานด้านการผลิต

แรงงานด้านการประกอบ

แรงงานด้านการผลิต/ท่ัวไป

เสมียนพนักงานท่ัวไปฯ

ช่างไฟฟ้าท่ัวไป

อื่น ๆ

จ่าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

98 คน (38.89%)

9 คน (3.57%)

32 คน (12.70%)

7 คน (2.78%)

54 คน (21.43%)

52 คน (20.63%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 42.06%

มัธยมศึกษา 
34.92%

ปวส. 10.71%

ปวช. 2.38%
252 คน

ป.ตรี ขึ้นไป 
9.92%

จ่าแนกตามระดับการศึกษาของ 10 อุตสาหกรรม

มัธยมศึกษา
59.62%

ปวส. 4.81%

104 อัตรา

ประถมศึกษา
และต ่ากว่า
32.69%

ปวช. 0.96%

ป.ตรีขึ้นไป
1.92%
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5. จำนวนสถานประกอบการและลูกจ้างคงเหลือ 
    สถานประกอบการ 4,574 แห่ง  
     - เพ่ิมข้ึน 0.42% จากเดือนที่ผ่านมา  
     - เพ่ิมข้ึน 1.15% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

 
จำนวนลูกจ้าง 63,096 คน  
  - เพ่ิมข้ึน 0.54% จากเดือนที่ผ่านมา  
  - ลดลง 4.71% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

 
ที่มา : สำนกังานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 

6. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
   สถานประกอบการ 3,550 แห่ง 
    - เพ่ิมข้ึน 0.20% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน 0.28% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
   ผู้ประกันตน 232,750 คน 
    - เพ่ิมข้ึน 0.10% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพิ่มข้ึน ประมาณ 1 เทา่ จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

มาตรา 
ก.พ.  มี.ค. มี.ค. ช่วงเดียวกัน ช่วงเดียวกัน 

65 64 65 เดือนก่อน ปีก่อน 

ม.33 (คน) 59,028 59,012 59,293 0.45 0.48 

0.096.31 ม.39 (คน) 12,101 11,408 11,973 -1.06 4.95 

ม.40 (คน) 161,38
3 

26,490 161,484 0.06 509.60 

ที่มา : กองวิจยัและพัฒนา สำนกังานประกนัสังคม (www.sso.go.th)  

จำนวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
 - สถานประกอบการ จำนวน 739 แห่ง 
 - ผู้ประกันตน จำนวน 9,817 คน 

ที่มา : สำนกังานประกนัสังคมจังหวัด 

7. โรงงานอุตสาหกรรมที ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่  

 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

3,461 แห่ง

970 แห่ง

72 แห่ง

60 แห่ง

8 แห่ง

3 แห่ง

ขนาด 1-9 คน

ขนาด 10-49 คน

ขนาด 50-99 คน

ขนาด 100-499 คน

ขนาด 500-999 คน

ขนาด 1,000 คนข้ึนไป

จ่าแนกตามขนาด 

1,421 แห่ง

726 แห่ง

683 แห่ง

430 แห่ง

251 แห่ง

การขายส่ง การขายปลีก

โรงแรมและภัตตาคาร

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ

การผลิต

การก่อสร้าง

สถานประกอบการ 
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

14,089 คน

20,195 คน

5,163 คน

11,537 คน

5,732 คน

6,380 คน

ขนาด 1-9 คน

ขนาด 10-49 คน

ขนาด 50-99 คน

ขนาด 100-499 คน

ขนาด 500-999 คน

ขนาด 1,000 คนข้ึนไป

จ่าแนกตามขนาด 

21,018 คน

11,708 คน

9,180 คน

5,871 คน

3,010 คน

การผลิต

การขายส่ง การขายปลีก

โรงแรมและภัตตาคาร

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ

การก่อสร้าง

จ่านวนลูกจ้าง
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

เงินทุน  8 ล้านบาท

การจ้างงาน  20 คน

กิจการผลิตน้่าแข็ง

จำนวน 1 แห่ง 
มีจำนวนเท่ากับ 

ช่วงเดียวกันปีก่อน 




