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1. ข้อมูลการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2565 
 

 

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ประชากรรวม    
486,863 คน

อายุต ่ากว่า 15 ปี 
80,517 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
406,346 คน

ผู้อยู่ในก่าลังแรงงาน              
(ผู้ที พร้อมท่างาน)       

270,470 คน

ผู้ว่างงาน        
1,621 คน

ผู้มีงานท่า    
268,849 คน

เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง 83,794 คน

การขายส่ง การขายปลีก 
58,652 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 
31,389 คน

การผลิต 22,276 คน

การก่อสร้าง 20,532 คน

อื น ๆ 52,206 คน

ประถมศึกษาฯ 
109,109 คน

อุดมศึกษา
62,475 คน

ม.ต้น
50,237 คน

ม.ปลาย
46,154 คน

ไม่ระบุ 
874 คน

ผู้รอฤดูกาล        
0 คน

ผู้อยู่นอกก่าลังแรงงาน              
(ผู้ที ไม่พร้อมท่างาน)        

135,876 คน

ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนธันวาคม 2565 
 

 

 

จัดทำโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก 
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2.  การให้บริการจัดหางานของรัฐ 
 ตำแหน่งงาน 123 อัตรา  
       - เพ่ิมข้ึน  4.24% จากเดือนที่ผ่านมา 
   - ลดลง  11.51% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 
 

 
 

 
 

การบรรจุงาน 103 คน  
    - ลดลง  3.74% จากเดือนที่ผ่านมา 
 - ลดลง  26.95% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

 

 
 
ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 138 คน 
    - ลดลง  1.43% จากเดือนที่ผ่านมา 
 - ลดลง  18.82% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

แรงงานด้านการผลิต/ท่ัวไป

ช่างเทคนิควิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

ช่างพ่นสีรถยนต์                                   
ช่างสีรถยนต์

เสมียนพนักงานท่ัวไปฯ

แรงงานด้านการผลิต

อื่น ๆ

จ่าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

3 อัตรา (2.44%)

4 อัตรา (3.25%)

4 อัตรา (3.25%)

5 อัตรา (4.07%)

89 อัตรา (72.36%)

18 อัตรา (14.63%)

การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์ฯ

กิจกรรมการโทรคมนาคมแบบใช้สาย

อื่นๆ

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

5 อัตรา (4.07%)

6 อัตรา (4.88%)

7 อัตรา (5.69%)

11 อัตรา (8.94%)

75 อัตรา (60.98%)

19 อัตรา (15.45%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 28.46%

มัธยมศึกษา
47.97%

อนุปริญญา 3.25%

ปวช. 10.57%

123 อัตรา

ป.ตรี ขึ้นไป 4.88%

ปวส. 4.88%

แรงงานด้านการผลิต/ท่ัวไป

แรงงานด้านการประกอบ

เสมียนพนักงานท่ัวไปฯ

แรงงานด้านการผลิต

พนักงานบัญชี

อื่น ๆ

จ่าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

2 คน (1.94%)

2 คน (1.94%)

3 คน (2.91%)

4 คน (3.88%)

84 คน (81.55%)

8 คน (7.77%)

การผลิตผลไม้และผักฯ

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

การหล่อเหล็ก

อื่น ๆ

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

8 คน (7.77%)

2 คน (1.94%)

3 คน (2.91%)

7 คน (6.80%)

75 คน (72.82%)

8 คน (7.77%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

มัธยมศึกษา 
37.86%

ปวส. 10.68%

103 คน

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 43.69%

ปวช. 0.97%

ป.ตรี ขึ้นไป 6.80%
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ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย   
มีจำนวน 95 อัตรา 
    - มีจำนวนเท่ากับเดือนที่ผ่านมา 
 - เพ่ิมข้ึน 82.69% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
 

10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ความต้องการแรงงาน 
เปรียบเทียบกับการบรรจุงาน 

10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ความต้อง 

การแรงงาน 
การบรรจุงาน 

- ยานยนต์สมัยใหม ่ 0.00 0.00 
- อิเล็กทรอนกิส์อัจฉรยิะ 0.00 0.00 
- การท่องเท่ียวกลุ่มรายได้ฯ 7.37 3.41 
- การเกษตรและเทคโนโลยีชวีภาพ 0.00 0.00 
- การแปรรูปอาหาร 85.26 94.32 
- หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม 0.00 0.00 
- การบินและโลจิสต์ 1.05 1.14 
- เช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 0.00 0.00 
- ดิจิทัล 5.26 0.00 
- การแพทย์ครบวงจร 1.05 1.14 

รวม 100.00 100.00 
 

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

3. การเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน 16 คน 
    - ลดลง 36.00% จากเดือนที่ผ่านมา 
    - เพ่ิมข้ึน 60.00% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
 

จำแนกตามประเภทการเดินทาง จำนวน ร้อยละ 
- เดินทางด้วยตนเอง 2 12.50 
- กรมการจัดหางานจัดส่ง 0 0.00 
- นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงาน 2 12.50 
- นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน 0 0.00 
- บริษัทจัดหางานจัดส่ง 0 0.00 
- RE-ENTRY 12 75.00 

รวม 16 100.00 
ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
 

4. การทำงานของคนต่างด้าวคงเหลือ  

    จำนวน 31,709 คน 
    - ลดลง  2.38% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน  19.47% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
 

    จำแนกตามการอนุญาต ดังนี้ 
- ทั่วไป 755 คน 
- นำเข้าตาม MOU 2,844 คน 
- ส่งเสริมการลงทุน(BOI) 33 คน 
- ชนกลุ่มน้อย 297 คน 
- มติครม.วันที่ 29 ธ.ค. 63   4,706 คน 
- มติครม.วันที่ 13 ก.ค. 64 14,354 คน 
- มติครม.วันที่ 28 ก.ย. 64    2,916 คน 
- มติครม.วันที่   5 ก.ค. 65    5,804 คน 
 
ที่มา : สำนกับริหารแรงงานต่างด้าว 

  

แรงงานด้านการผลิต

แรงงานด้านการผลิต/ท่ัวไป

เสมียนพนักงานท่ัวไปฯ

แรงงานด้านการประกอบ

ตัวแทนนายหน้าบริการธุรกิจ

อื่น ๆ

จ่าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

65 คน (47.10%)

9 คน (6.52%)

14 คน (10.14%)

3 คน (2.17%)

31 คน (22.46%)

16 คน (11.59%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 34.06%

มัธยมศึกษา 34.06%

ปวส. 9.42%

ปวช. 2.90%

138 คน

ป.ตรี ขึ้นไป 
19.57%

31
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ประถมฯ มัธยม ปวช. ปวส. อนุปริญญา ป.ตรีข้ึนไป

จ่าแนกตามระดับบการศึกษาของ 10 อุตสาหกรรม

ความต้องการ 10 อุตสาหกรรม การบรรจุงาน 10 อุตสาหกรรม
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5. จำนวนสถานประกอบการและลูกจ้างคงเหลือ 
    สถานประกอบการ 4,780 แห่ง  
     - เพ่ิมข้ึน 0.10% จากเดือนที่ผ่านมา  
     - เพ่ิมข้ึน 8.12% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

 
จำนวนลูกจ้าง 63,288 คน  
  - เพ่ิมข้ึน  0.47% จากเดือนที่ผ่านมา  
  - เพ่ิมข้ึน  3.02% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

 
ที่มา : สำนกังานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 

6. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
   สถานประกอบการ 3,685 แห่ง 
    - เพ่ิมข้ึน 0.30% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน 4.15% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
   ผู้ประกันตน 235,881 คน 
    - เพ่ิมข้ึน  0.53% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน 2.06% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

มาตรา 
พ.ย .  ธ .ค .  ธ .ค .  ช่วงเดียวกัน 

เดือนก่อน 

ช่วงเดียวกัน 

ปีก่อน 65 64 65 

ม.33 (คน) 61,184 58,418 62,467 2.10 6.93 

ม.39 (คน) 11,398 12,267 11,302 -0.84 -7.87 

ม.40 (คน) 162,049 160,435 162,112 0.04 1.05 

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

จำนวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
- สถานประกอบการ จำนวน 768 แห่ง 
- ผู้ประกันตน จำนวน 12,005 แห่ง 

ที่มา : สำนกังานประกนัสังคมจังหวัด 

7. โรงงานอุตสาหกรรมที ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่  

 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

3,621 แห่ง

1,011 แห่ง

80 แห่ง

60 แห่ง

6 แห่ง

2 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 

1,490 แห่ง (31.17%)

753 แห่ง (15.75%)

685 แห่ง (14.33%)

450 แห่ง (9.41%)

265 แห่ง (5.54%)

การขายส่ง การขายปลีก

โรงแรมและภัตตาคาร

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ

การผลิต

การก่อสร้าง

สถานประกอบการ 
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

14,780 คน

20,833 คน

5,839 คน

12,628 คน

4,484 คน

4,724 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 

19,908 คน (31.46%)

12,029 คน (19.01%)

9,579 คน (15.14%)

5,956 คน (9.41%)

2,949 คน (4.66%)

การผลิต

การขายส่ง การขายปลีก

โรงแรมและภัตตาคาร

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ

การก่อสร้าง

จ่านวนลูกจ้าง
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

เงินทุน  - ล้านบาท

การจ้างงาน  - คน

-

ไม่มีจำนวนโรงงาน 
ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการใหม่ 

 


