ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน 2563
1. ข้อมูลการทางานของประชากร ไตรมาส 3/2563

ประชากรรวม
477,153 คน

อายุตากว่า 15 ปี
74,562 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
402,591 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
(ผู้ทีพร้อมทางาน)
282,548 คน

ผู้ว่างงาน
3,552 คน

ผู้มีงานทา
278,995 คน

ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
(ผู้ทีไม่พร้อมทางาน)
120,043 คน

ผู้รอฤดูกาล
0 คน

ประถมศึกษาฯ
121,689 คน

เกษตรกรรม การป่าไม้
และการประมง 70,264 คน

อุดมศึกษา
57,919 คน

การขายส่ง การขายปลีก
52,727 คน

ม.ปลาย
50,212 คน

การผลิต 36,967 คน

ม.ต้น
45,994 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
27,905 คน

ไม่ระบุ 3,180 คน

การก่อสร้าง 24,517 คน

อืน ๆ 66,614 คน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ
(1)

2. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
ตาแหน่งงาน 27 อัตรา
- ลดลง 65.38% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 84.12% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

การบรรจุงาน 242 คน
- เพิ่มขึ้น 22.22% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 53.16% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

211 คน (87.19%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ

13 อัตรา (48.15%)

ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนฯ

กระบวนการผลิตเส้นใยฯ
พนักงานบริการลูกค้า

12 คน (4.96%)

3 อัตรา (11.11%)

แม่บ้านสานักงาน

วิศวกรรมอุตสาหการ

5 คน (2.07%)

พนักงานบริการลูกค้า

3 คน (1.24%)

แม่บ้านสานักงาน

3 คน (1.24%)

3 อัตรา (11.11%)

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

2 อัตรา (7.41%)

แรงงานในด้านการผลิตฯ

2 อัตรา (7.41%)

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
16 อัตรา (59.26%)
การผลิตวัสดุสิ่งทอฯ
การบริการของโรงรับ
จานา

2 อัตรา (7.41%)

การผลิตเหล็กฯ

1 อัตรา (3.70%)

การขายยานยนต์ใหม่ฯ

1 อัตรา (3.70%)

214 คน (88.43%)
การผลิตส่วนประกอบอิเล็กฯ
การผลิตวัสดุสิ่งทอสาเร็จรูปฯ

3 อัตรา (11.11%)

กิจกรรมการทาความ
สะอาดภายใน

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

3 คน (1.24%)

การบริการของโรงรับจานา

3 คน (1.24%)

กิจกรรมการทาความสะอาดฯ

ป.ตรีขึ้นไป
6.61%
ประถมศึกษาและ
ตากว่า 25.93%

อนุปริญญา 11.11%

2 คน (0.83%)

จาแนกตามระดับการศึกษา

จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรีขึ้นไป 7.41%

15 คน (6.20%)

ประถมศึกษและ
ตากว่า 2.48%

ปวส. 13.64%

242 คน

27 อัตรา

มัธยมศึกษา
65.70%

ปวส. 14.81%
ปวช. 11.57%
มัธยมศึกษา
22.22%
ปวช. 18.52%

(2)

ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 250 คน
- เพิ่มขึ้น 18.48% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 50.60% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จาแนกตามระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา
100.00%

1 อัตรา

จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
210 คน (84.00%)

แรงงานในด้านการผลิตฯ
กระบวนการผลิตเส้นใยฯ

12 คน (4.80%)

วิศวกรอุตสาหกรรมการผลิตฯ

5 คน (2.00%)

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

5 คน (2.00%)

พนักงานบริการลูกค้า

3 คน (1.20%)

ที่มา : ระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
กรมการจัดหางาน

3. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ จานวน 3 คน
- เพิ่มขึ้น 50.00% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 76.92% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จาแนกตามระดับการศึกษา
ประถมศึกษาและ
ตากว่า 2.80%

ป.ตรี ขึ้นไป
7.60%

ปวส.
14.40%
ปวช. 11.20%

จาแนกตามประเภทการเดินทาง
2 คน
(66.67%)

Re-Entry

1 คน
(33.33%)

บริษัทจัดหางานจัดส่ง

250 คน
มัธยมศึกษา
64.00%

ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีจานวน 1 อัตรา
- ลดลง 98.04% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 98.78% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ทีมีความต้องการ
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 100.00%

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

4. การทางานของคนต่างด้าวคงเหลือ
จานวน 19,080 คน
- เพิ่มขึ้น 5.50% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 4.47% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามการอนุญาต ดังนี้
- ชั่วคราวทั่วไป 341 คน
- ชนกลุ่มน้อย 265 คน
- นาเข้า 11,260 คน
- เดินทางไป-กลับ – คน
- มติครม.วันที่ 16 ม.ค.61
- มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62
- มติครม.วันที่ 4 ส.ค. 63

- BOI 18 คน
- พิสูจน์สัญชาติ 41 คน
- จาเป็นเร่งด่วน – คน
- ยื่นคาขอทดแทน – คน
- คน
5,426 คน
1,729 คน

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัด
(3)

5. จานวนสถานประกอบการและลูกจ้าง คงเหลือ
สถานประกอบการ 3,869 แห่ง
- เพิ่มขึ้น 0.39% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 3.04% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามขนาด

การผลิต

ขนาด 100-499 คน

75 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

2 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

2 แห่ง

4,030 คน

การก่อสร้าง

2,618 คน

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การขายส่ง การขายปลีก

1,662 แห่ง

การประมง

6. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ
สถานประกอบการ 2,712 แห่ง
- ลดลง 0.88% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 2.83% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
ผู้ประกันตน 84,738 คน
- เพิ่มขึ้น 1.17% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 1.91% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

569 แห่ง

มาตรา
การผลิต

360 แห่ง

โรงแรมและภัตตาคาร

350 แห่ง

การก่อสร้าง

6,137 คน

การประมง

584 แห่ง
88 แห่ง

11,362 คน

การขายส่ง การขายปลีก

3,118 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

25,673 คน

โรงแรมและภัตตาคาร

ขนาด 1-9 คน
ขนาด 10-49 คน

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

234 แห่ง

ตุลาคม

พฤศจิกายน พฤศจิกายน

จาก

จากช่วงเดียว

63

62

63

เดือนก่อน กันปีก่อน

ม.33 (คน)

54,821

59,263

55,371

1.00

-6.57

ม.39 (คน)

8,529

8,008

8,572

0.50

7.04

ม.40 (คน)

20,406

19,117

20,795

1.91

8.78

ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา สานักงานประกันสังคม (www.sso.go.th)

การจ้างงาน 57,657 คน
- เพิ่มขึ้น 0.15% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 3.54% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จานวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ
- สถานประกอบการ จานวน 560 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 12,356 คน

จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

12,375 คน

ขนาด 10-49 คน

11,777 คน

ขนาด 50-99 คน

6,353 คน
15,174 คน

ขนาด 100-499 คน
ขนาด 500-999 คน
ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา สานักงานประกันสังคม (www.sso.go.th)

7. โรงงานอุตสาหกรรมทีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่
จานวน 1 แห่ง
ลดลง 88.89%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

เงินทุน 92 ล้านบาท
การจ้างงาน 30 คน

1,605 คน
กิจการผลิตอะลูมิเนียมแท่ง

10,373 คน

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(4)

