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1. ประชากรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
    ไตรมาส 2/2561 

 
ผู้มีงานท า 2.67 แสนคน ลดลง 1.12% จากปี 2560 

- ในภาคเกษตร 7.88 หมื่นคน (29.51%) 
- นอกภาคเกษตร 1.88 แสนคน (70.49%) 

 

 
ท่ีมา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 

 

2. โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการใหม่

      
3.  การให้บริการจัดหางานของรัฐ 
    - ต าแหน่งงาน 214 อัตรา เพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่า                     
       จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

   

 - การบรรจงุาน 155 อัตรา เพิ่มขึ้น 76.14 %                      
       จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

 
    - ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 189 คน  
      เพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่า จากช่วงเดียวกันปีก่อน

 

ประชากรรวม  

463,280 คน 

อายุต่ ากว่า 15 ปี 
87,508 คน 

อายุ 15 ปีขึ้นไป  

375,772 คน 

ก าลังแรงงานรวม 
268,478 คน 

ก าลังแรงงานที่ 
รอฤดูกาล 164 คน 

ก าลังแรงงานปัจจุบัน  
268,314 คน 

ผู้มีงานท า 
267,078 คน 

ผู้ว่างงาน  
1,236 คน 

ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  
 107,294 คน 

ท างานบ้าน 
37,485 คน 

เรียนหนังสือ 
24,769 คน 

อ่ืนๆ      
45,040 คน 

ลดลง 0.22% 
จากช่วงเดียวกัน

ปีก่อน 

- อัตราการว่างงาน 0.46 

4.67 หมื่นคน  

3.51 หมื่นคน  

3.46 หมื่นคน  

2.08 หมื่นคน  

0.93 หม่ืนคน  

4.17 หมื่นคน 

การขายส่งฯ 

การผลิต 

กิจกรรมโรงแรมฯ 

การก่อสร้าง 

การบริหารราชการฯ 

อื่น ๆ 

ผู้มีงานท า จ าแนกตามอุตสาหกรรม 

1.25 แสนคน  

0.46 แสนคน  

0.46 แสนคน  

0.45 แสนคน  

0.05 แสนคน  

ประถมศึกษาและต่ ากว่า 

อุดมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ไม่ระบุ 

ผู้มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษา 

เงินทุน 35.00 ล้านบาท 

การจ้างงาน 16 คน 

กิจการผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์,กิจการขุด ตัก กรวด ดิน 
และดินลูกรัง 

โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 

การผลิตผลไม้และผักฯ 

การบริการด้านอาหารฯ 

การขายปลีกสินค้าฯ 

ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้าง 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 
77 คน (35.98%) 

24 คน (11.21%) 

24 คน (11.21%) 

9 คน (4.21%) 

6 คน (2.80%) 

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด 

การบริการด้านอาหารฯ 

การผลิตผลไม้และผักฯ 

กิจการโรงพยาบาล 

การขายยานยนต์ใหม่ฯ 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 
44 คน (28.39%) 

4 คน (2.58) 

22 คน 

23 คน (14.84%) 

7 คน (4.52%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
และต่ ากว่า 17.99% 

มัธยมศึกษา 40.21% 

ปวส. 10.05% ปวช. 4.76% 

232 คน 

ป.ตรี ขึ้นไป 26.46%  

 

อนุปรญิญาขึ้นไป 
0.53% 

จ านวน 2 แห่ง 
จ านวนเท่ากัน 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
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4.  ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรม 
 เป้าหมาย เดือน มิถุนายน 2561 มีจ านวน 154 อัตรา 
     - การท่องเที่ยวฯ 65.58%     - การแปรรูปอาหาร  22.08%  
     - การแพทย์ครบวงจร 4.55% - อุตสาหกรรมการบินและ 
  โลจิสติกส ์3.25%             - อุตสาหกรรมดิจิทัล 2.60% 
     - อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี 1.95% 
    

 
 

5. การเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 
    จ านวน 17 คน เท่ากันจากช่วงเดียวกันปีก่อน   

 

6. การท างานของคนต่างด้าว 

 
 

7. จ านวนสถานประกอบการและลูกจ้าง 

 

 

 
ท่ีมา : ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
8. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม 
  
 

 

 
 
 
จ าแนกแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม 
- สถานประกอบการ จ านวน 545 แห่ง 
- ผู้ประกันตน จ านวน 14,706 แห่ง 
ท่ีมา : ส านักงานประกันสังคมจังหวัด 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
และต่ ากว่า 15.58% 

มัธยมศึกษา 55.19% 

ปวส. 7.79 % 

ปวช. 13.64% 

174 อัตรา 

ปริญญาตรีข้ึนไป
3.90% อนุปริญญา 

3.90% 

2 คน 
(11.76%) 

2 คน 
(11.76%) 

1 คน (5.88%) 

3 คน 
(17.65%) 

9 คน 
(52.94%) 

นายจ้างพาลูกจ้างไปท างาน 

บริษัทจัดหางานจัดส่ง 

กรมการจัดหางานจัดส่ง 

แจ้งการเดินทางด้วยตนเอง 

Re-Entry

จ าแนกตามประเภทการเดินทาง 

แรงงานต่างด้าว ประมาณ 4.97 หมื่นคน  
เพ่ิมขึ้น 32.74% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

แรงงานต่างด้าว              
ถูกกฎหมาย 49,249 คน 

(99.02%)   
 - ชั่วคราว (ทั่วไป) 1,873 คน 
 - พิสูจน์สัญชาติ 38,539 คน 
 - น าเข้า 8,653 คน 
 - BOI 184 คน 

แรงงานต่างด้าว               
ท่ีได้รับการผ่อนผันให้ท างาน      

487 คน (0.98%)                  
- ชนกลุ่มน้อย 487 คน 

 
 
 

3,178 แห่ง 

733 แห่ง 

81 แห่ง 

63 แห่ง 

6 แห่ง 

6 แห่ง 

ขนาด 1-9 คน 

ขนาด 10-49 คน 

ขนาด 50-99 คน 

ขนาด 100-499 คน 

ขนาด 500-999 คน 

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป 

สถานประกอบการ 4,067 แห่ง 
จ าแนกตามขนาด  

1,305 แห่ง 

726 แห่ง 

414 แห่ง 

384 แห่ง 

367 แห่ง 

การขายส่ง การขายปลีกฯ 

โรงแรมและภัตตาคาร 

การประมง 

การผลิต 

บริการการเงิน ประกันภัยฯ 

สถานประกอบการ  
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

2.52 หมื่นคน 

1.21 หมื่นคน 

1.04 หมื่นคน 

0.41 หมื่นคน 

0.34 หมื่นคน 

การผลิต 

โรงแรมและภัตตาคาร 

การขายส่ง การขายปลีกฯ 

บริการการเงิน ประกันภัยฯ 

การประมง 

การจ้างงาน 65,206 คน 
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

   สถานประกอบการ 
3,277 แห่ง 

 

 ผู้ประกันตน  
9.93 หมื่นคน 

- ม.33 จ านวน 7.03 หมื่นคน 
- ม.39 จ านวน 8.90 หมื่นคน 
- ม.40 จ านวน 2.02 หมื่นคน 

 

   เพิ่มขึ้น 3.80%  

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

   เพิ่มขึ้น 15.31% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 




