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1. ประชากรในจังหวัดเพชรบุรี ไตรมาส 3/2561 

 
 ผู้มีงานท า 2.72 แสนคน ลดลง 0.98% จากปี 2560 

 - ในภาคเกษตร 6.76 หมื่นคน (24.86%) 

 - นอกภาคเกษตร 2.04 แสนคน (75.14%) 

 

 
ท่ีมา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 

2.  ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีได้รับอนุญาตให้  
 ประกอบกิจการใหม่ 

 
ท่ีมา : กรมโรงงานอุสาหกรรมจังหวัด 

3.  การให้บริการจัดหางานของรัฐ 
 - ต าแหน่งงาน 182 อัตรา เพิ่มขึ้น 2.82% 
    จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

   

- การบรรจุงาน 170 คน เพิ่มขึ้น 12.58%  
   จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 
 - ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 199 คน  
   เพิ่มขึ้น 22.09% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

ประชากรรวม  

477,466 คน 

อายุต่ ากว่า 15 ปี 
76,991 คน 

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
400,475 คน 

ก าลังแรงงานรวม 
273,451 คน 

ก าลังแรงงานที่ 
รอฤดูกาล - คน 

ก าลังแรงงานปัจจุบัน 
273,451 คน 

ผู้มีงานท า    
271,950 คน 

ผู้ว่างงาน  
1,501 คน 

ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  
127,024 คน 

ท างานบ้าน 
31,799 คน 

เรียนหนังสือ 
32,263 คน 

อื่นๆ  
62,962 คน 

4.93 หมื่นคน 

4.44 หมื่นคน  

3.39 หมื่นคน 

1.58 หมื่นคน 

1.48 หมื่นคน  

4.61 หมื่นคน  

การขายส่ง การขายปลีก 

การผลิต 

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 

การก่อสร้าง 

การบริหารราชการฯ 

อื่น ๆ 

ผู้มีงานท า จ าแนกตามอุตสาหกรรม 

11.99 หมื่นคน  

5.08 หมื่นคน 

4.79 หมื่นคน  

4.63 หมื่นคน  

0.71 หมื่นคน 

ประถมศึกษาและต่ ากว่า 

อุดมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

มัธยมศึกษาตอนต้น 

ไม่ระบุ 

ผู้มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษา 

เงินทุน 22.10 ล้านบาท 

การจ้างงาน 140 คน 

กิจการการผลิตอาหารหรือเครื่องดื่มจากพืช ผัก ผลไม้ 
และกิจการการผลิต คัดแยก แปรรูปบรรจุผัก และผลไม้
ทุกชนิด 

การขายส่งสินค้าทั่วไป 

การผลิตคอมพิวเตอร์ฯ 

การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง 

การปั่นด้ายจากเส้นใยสังเคราะห์ 

การเลี้ยงสุกร 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 
57 อัตรา (31.32%) 

26 อัตรา (14.29%) 

25 อัตรา (13.74%) 

19 อัตรา (10.44%) 

13 อัตรา (7.14%) 

การขายส่งสินค้าทั่วไป 

การผลิตคอมพิวเตอร์ฯ 

การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง 

การปั่นด้ายจากเส้นใยสังเคราะห์ 

การเลี้ยวสุกร 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม  5  อันดับแรก 

57 คน (33.53%) 

26 คน (15.29%) 

23 คน (13.53%) 

19 คน (11.18%) 

9 คน (5.29%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ประถมศึกษาและต่ ากว่า 
9.05% 

มัธยมศึกษา  
57.79% 

ปวส. 11.56% 

ปวช. 5.03% 

199 คน 

ปริญญาตรีขึ้นไป  16.08%  

อนุปริญญา  0.50% 

เท่ากันกับ 

ช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

- อัตราการว่างงาน 0.55 

 

ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือน พ.ย. 2561 

 

จ านวน 2 แห่ง 

เท่ากันกับ 

ช่วงเดียวกันปีก่อน 

จ านวน 2 แห่ง 

เท่ากันกับ 

ช่วงเดียวกันปีก่อน 

จ านวน 2 แห่ง 

เท่ากันกับ 

ช่วงเดียวกันปีก่อน 

จ านวน 2 แห่ง 

เท่ากันกับ 

ช่วงเดียวกันปีก่อน 

จ านวน 2 แห่ง 

เท่ากันกับ 

ช่วงเดียวกันปีก่อน 

จ านวน 2 แห่ง 

เท่ากันกับ 

ช่วงเดียวกันปีก่อน 

จ านวน 2 แห่ง 

เพ่ิมขึ้น 100.00% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
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4.  ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย  
มจี านวน 72 อัตรา 

 - อิเล็กทรอนิกส์อัจฉรยิะ 36.11%  -  การแปรรปูอาหาร  34.72% 
 - การเกษตรและเทคโนโลยีฯ 18.06%  
 - การท่องเที่ยวกลุ่มรายไดฯ้ 6.94%   
 - การบินและโลจิสติกส,์ ดิจิทัล และการแพทย์ครบวงจร 

มีจ านวนเท่ากัน 1.39%  
 

 
5. การเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 

     จ านวน 11 คน              เพิ่มขึ้น 22.22%  
     จากช่วงเดียวกันปีก่อน  
 

6. การท างานของคนต่างด้าว 

 

7. จ านวนสถานประกอบการและลูกจ้าง 

 

 

 
ท่ีมา : ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 
 

8. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม 

 

 

 

 

 
 

 

จ านวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม 
- สถานประกอบการ จ านวน 691 แห่ง 
- ผู้ประกันตน จ านวน 15,920 คน 

ท่ีมา : ส านักงานประกันสังคมจังหวัด 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
และต่ ากว่า 18.06% 

มัธยมศึกษา 
 31.94% ปวส. 15.28% 

ปวช. 15.28% 

72 อัตรา 

อนุปริญญา 9.72% 
ป.ตรี ข้ึนไป  
9.72% 

7 คน 
(63.64%) 

2 คน 
(18.18%) 

1 คน 
(9.09%) 

1 คน 
(9.09%) 

Re-Entry

เดินทางด้วยตนเอง 

นายจ้างพาลูกจ้างไปท างาน 

กรมการจัดหางานจัดส่ง 

จ าแนกตามประเภทการเดินทาง 

แรงงานต่างด้าว ประมาณ 2.31 หมื่นคน  
เพ่ิมขึ้น 7.05% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

แรงงานต่างด้าว         
ถูกกฎหมาย 22,295 คน 

(96.42%) 
- ชั่วคราว (ทั่วไป) 1,050 คน 
- พิสูจน์สัญชาติ 8,634 คน 
- น าเข้า 12,540 คน 
- BOI 71 คน 

แรงงานต่างด้าวที่ไดร้ับ   
การผ่อนผันให้ท างาน 
828 คน (3.58%) 

 - ชนกลุ่มน้อย 828 คน 
 

 
 

2,890 แห่ง 

542 แห่ง 

83 แห่ง 

77 แห่ง 

3 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 

สถานประกอบการ  3,597 แห่ง 
จ าแนกตามขนาด  

1,582 แห่ง 

550 แห่ง 

320 แห่ง 

316 แห่ง 

220 แห่ง 

การขายส่ง การขายปลีก 

การประมง 

การผลิต 

โรงแรมและภัตตาคาร 

การเป็นตัวกลางทางการเงิน 

สถานประกอบการ  
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

2.74 หมื่นคน 

1.07 หมื่นคน 

0.65 หมื่นคน 

0.39 หมื่นคน 

0.28 หมื่นคน 

การผลิต 

การขายส่ง การขายปลีก 

โรงแรมและภัตตาคาร 

การประมง 

บริการการเงิน ประกันภัยฯ 

การจ้างงาน  57,982 คน 
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

สถานประกอบการ 
2,833 แห่ง 

 

ผู้ประกันตน  
8.47 หมื่นคน 

- ม.33 จ านวน 6.02 หมื่นคน 

- ม.39 จ านวน 7.77 พันคน 

- ม.40 จ านวน 1.67 หมื่นคน 

 

   เพิ่มขึ้น 27.79%  

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

   เพิ่มขึ้น 13.05% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 
 


