ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนมีนาคม 2563
1. ข้อมูลการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2563

ประชากรรวม
477,311 คน

อายุต่ากว่า 15 ปี
75,177 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
402,134 คน

ผู้อยู่ในก่าลังแรงงาน
(ผู้ทีพร้อมท่างาน)
282,797 คน

ผู้ว่างงาน
2,818 คน

ผู้มีงานท่า
279,979 คน

ผู้อยู่นอกก่าลังแรงงาน
(ผู้ทีไม่พร้อมท่างาน)
119,337 คน

ผู้รอฤดูกาล
0 คน

ประถมศึกษาฯ
118,908 คน

เกษตรกรรม การป่าไม้
และการประมง 68,523 คน

อุดมศึกษา
58,841 คน

การขายส่ง การขายปลีก
49,466 คน

ม.ปลาย
50,070 คน

การผลิต 41,122 คน

ม.ต้น
42,593 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
33,768 คน

ไม่ระบุ 9,567 คน

การก่อสร้าง 16,781 คน

อืน ๆ 70,320 คน

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
(1)

2. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
- ตำแหน่งงาน 155 อัตรา ลดลง 19.69%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จ่าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

- การบรรจุงาน 158 คน ลดลง 7.06%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จ่าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

58 อัตรา (37.42%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ

56 คน (35.44%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ
33 คน (20.89%)

25 อัตรา (16.13%)

ผู้ประกอบอุปกรณ์อิเล็กฯ

ช่างปักผ้าลูกไม้ด้วยเครื่องจักร

ช่างปรับแต่งเครื่องยนต์ฯ

พนักงานบันทึกข้อมูลฯ

14 อัตรา (9.03%)

ผู้ประกอบอุปกรณ์อิเล็กฯ
ช่างปักผ้าลูกไม้ด้วยเครื่องจักร

9 คน (5.70%)

ช่างปรับแต่งเครื่องยนต์ฯ

9 คน (5.70%)

พนักงานบันทึกข้อมูลฯ

9 คน (5.70%)

9 อัตรา (5.81%)

9 อัตรา (5.81%)

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
30 อัตรา (19.35%)
การผลิตผลไม้และผักฯ
25 อัตรา (16.13%)
การผลิตคอมพิวเตอร์ฯ
การขายส่งด้ายและผ้า

14 อัตรา (9.03%)

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค

9 อัตรา (5.81%)

การขายยานยนต์ฯ

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
34 คน (21.52%)
การผลิตคอมพิวเตอร์ฯ
30 คน (18.99%)
การผลิตผลไม้และผักฯ

11 คน (6.96%)

การขายยานยนต์ฯ

8 อัตรา (5.16%)

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค

9 คน (5.70%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

จ่าแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป 4.52%
ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 25.16%

อนุปริญญา 7.10%

16 คน (10.13%)

การขายส่งด้ายและผ้าฯ

ปวส. 7.74%

ป.ตรี ขึ้นไป 8.86%
อนุปริญญา 0.63%

ปวส. 7.59%

155 อัตรา

ประถมศึกษและ
ต่ากว่า 17.09%

158 คน

ปวช. 10.13%

ปวช. 13.55%

ม.ต้น 27.22%
ม.ปลาย 16.77%

ม.ต้น 25.16%

ม.ปลาย 28.48%

(2)

- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 176 คน
ลดลง 12.87% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จ่าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ป.ตรีขึ้นไป 6.67%
อนุปริญญา 9.33%

ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 25.33%

62 คน (35.23%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ

28 คน (15.91%)

ผู้ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

พนักงานขายสินค้าฯ

ช่างปรับแต่งเครื่องยนต์ฯ

13 คน (7.39%)

75 อัตรา

ปวส. 9.33%

ปวช. 12.00%
ม.ต้น 21.33%

9 คน (5.11%)
ม.ปลาย 16.00%

ช่างปักผ้าลูกไม้ด้วยเครื่องจักร

8 คน (4.55%)

4. การเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ
จำนวน 5 คน
ลดลง 58.33%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จ่าแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป 9.09%

ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 17.05%

อนุปริญญา 0.57%

จ่าแนกตามประเภทการเดินทาง
5 คน
(100.00%)

Re- Entry

ปวส. 6.82%

176 คน
ปวช. 9.09%
ม.ต้น 27.27%

ม.ปลาย 30.11%

3. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีจำนวน 75 อัตรา
- การแปรรูปอาหาร 52.00%
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 37.33%
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 6.67%
- การแพทย์ครบวงจร 2.67%
- ดิจิทัล 1.33%

5. การทำงานของคนต่างด้าว
จำนวน 20,537 คน
- ชั่วคราวทั่วไป 367 คน
- ชนกลุ่มน้อย 270 คน
- นำเข้า 13,262 คน
- เดินทางไป-กลับ – คน
- มติครม.วันที่ 16 ม.ค.61
- มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62
- กลุ่มประมงทะเล - คน

- BOI 18 คน
- พิสูจน์สัญชาติ 1,078 คน
- จำเป็นเร่งด่วน – คน
- คน
5,542 คน

(3)

6. จำนวนสถานประกอบการและลูกจ้าง

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

สถานประกอบการ 3,790 แห่ง
จ่าแนกตามขนาด

การผลิต
ขนาด 1-9 คน
ขนาด 10-49 คน

2.70 หมืนคน

3,057 แห่ง
1.11 หมืนคน

การขายส่ง การขายปลีกฯ

567 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

83 แห่ง

โรงแรมและภัตตาคาร

ขนาด 100-499 คน

79 แห่ง

การประมง

ขนาด 500-999 คน

2 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

2 แห่ง

การก่อสร้าง

0.63 หมืนคน
0.40 หมืนคน
0.28 หมืนคน

ที่มา : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

7. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

สถานประกอบการ
2,789 แห่ง

การขายส่ง การขายปลีก

1,626 แห่ง

การประมง

ผู้ประกันตน
8.59 หมืนคน

569 แห่ง

การผลิต

346 แห่ง

โรงแรมและภัตตาคาร

340 แห่ง

การก่อสร้าง

จำนวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ
- สถานประกอบการ จำนวน 601 แห่ง
- ผู้ประกันตน จำนวน 13,967 คน

238 แห่ง

ขนาด 1-9 คน

11,545 คน

ขนาด 50-99 คน

เงินทุน 21 ล้านบาท
จำนวน 1 แห่ง
ลดลง 66.67%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

6,044 คน
15,802 คน

ขนาด 100-499 คน

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

8. โรงงานอุตสาหกรรมทีได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการใหม่
12,179 คน

ขนาด 10-49 คน

ลดลง 0.08%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- ม.33 จำนวน 5.81 หมืนคน
- ม.39 จำนวน 8.06 พันคน
- ม.40 จำนวน 1.97 หมืนคน

การจ้างงาน 58,985 คน
จ่าแนกตามขนาด

ขนาด 500-999 คน

ลดลง 1.66%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

การจ้างงาน 10 คน

กิจการผลิตและจ่าหน่ายชิ้นงานสแตนเลส
และเหล็กด่า

1,605 คน
11,810 คน

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

(4)

