ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนกันยายน 2563
1. ข้อมูลการทางานของประชากร ไตรมาส 2/2563

ประชากรรวม
477,231 คน

อายุต่ากว่า 15 ปี
74,874 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
402,357 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
(ผู้ที่พร้อมทางาน)
280,595 คน

ผู้ว่างงาน
4,143 คน

ผู้มีงานทา
276,303 คน

ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
(ผู้ที่ไม่พร้อมทางาน)
121,762 คน

ผู้รอฤดูกาล
149 คน

ประถมศึกษาฯ
121,438 คน

เกษตรกรรม การป่าไม้
และการประมง 71,263 คน

อุดมศึกษา
58,575 คน

การขายส่ง การขายปลีก
49,489 คน

ม.ปลาย
49,365 คน

การผลิต 35,515 คน

ม.ต้น
45,299 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
30,762 คน

ไม่ระบุ 1,626 คน

การก่อสร้าง 19,160 คน

อื่น ๆ 70,114 คน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ
(1)

2. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
ตาแหน่งงาน 4,436 อัตรา
- คิดเป็นร้อยละ 9.93 ของตาแหน่งงานทั้งหมด
ในภาคตะวันตก

การบรรจุงาน 147 คน
- คิดเป็นร้อยละ 6.17 ของการบรรจุงานทั้งหมด
ในภาคตะวันตก
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

100 คน (68.03%)
แรงงานด้านการประกอบ

1,268 อัตรา (28.58%)

แรงงานในด้านการผลิตฯ

แรงงานในด้านการผลิตฯ
แรงงานก่อสร้างอาคารฯ

44 คน (29.93%)

601 อัตรา (13.55%)

แรงงานด้านการผลิต

พนักงานประจาสถานีฯ

1 คน (0.68%)

พนักงานขายสินค้าฯ

1 คน (0.68%)

ช่างเทคนิควิศวกรรมฯ

1 คน (0.68%)

264 อัตรา (5.95%)

ช่างเทคนิควิศวกรรมฯ

165 อัตรา (3.72%)

พนักงานบริการลูกค้า

158 อัตรา (3.56%)

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
144 คน (97.96%)

800 อัตรา (18.03%)
การผลิตส่วนประกอบฯ

การผลิตส่วนประกอบอิเล็กฯ
593 อัตรา (13.37%)

กิจกรรมการก่อสร้างฯ
การก่อสร้างทางรถไฟฯ

ร้านขายปลีกก๊าซและเชื้อเพลิงฯ

1 คน (0.68%)

การขายปลีกสินค้าฯ

1 คน (0.68%)

ร้านสะดวกซื้อ/มินิมาร์ท

1 คน (0.68%)

200 อัตรา (4.51%)

การผลิตเครื่องมือฯ

200 อัตรา (4.51%)

การผลิตผลิตภัณฑ์ฯ

200 อัตรา (4.51%)

จาแนกตามระดับการศึกษา

จาแนกตามระดับการศึกษา

ปวส. 3.40%
ป.ตรี ขึ้นไป 11.29%

ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 36.05%

อนุปริญญา 6.67%

147 คน

4,436 อัตรา
ปวส. 10.39%

ปวช. 11.07%

ประถมศึกษและ
ต่ากว่า 1.36%

มัธยมศึกษา
48.98%

ปวช. 46.26%

มัธยมศึกษา
24.53%

(2)

ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 160 คน
- คิดเป็นร้อยละ 5.78 ของผู้สมัครงานทั้งหมด
ในภาคตะวันตก
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
107 คน (66.88%)

แรงงานด้านการประกอบ
แรงงานในด้านการผลิตฯ
เสมียน เจ้าหน้าที่ฯ

จาแนกตามระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
15.63%

ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 25.62%

1,663 อัตรา

อนุปริญญา
9.38%
ปวส. 12.93%

35 คน (21.88%)
ปวช. 11.73%

2 คน (1.25%)

แรงงานด้านการผลิต

1 คน (0.63%)

พนักงานจัดส่งสินค้า

1 คน (0.63%)

ที่มา : ระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
กรมการจัดหางาน

จาแนกตามระดับการศึกษา
ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 1.88%

ป.ตรี ขึ้นไป
5.63%

มัธยมศึกษา
24.71%

3. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ จานวน 1 คน
- ลดลง 75.00% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 90.91% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทการเดินทาง

ปวส. 4.38%

160 คน
ปวช. 41.25%

มัธยมศึกษา
46.88%

ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีจานวน 1,663 อัตรา
- คิดเป็นร้อยละ 7.39 ของความต้องการแรงงาน
ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมดในภาคตะวันตก
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่มีความต้องการ
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 48.11%
- การแปรรูปอาหาร 13.11%
- การแพทย์ครบวงจร 12.03%
- การเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ 10.34%
- การบินและโลจิสติกส์ 7.64%
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 3.85%
- ยานยนต์สมัยใหม่ 2.10%
- หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม 1.62%
- ดิจิทัล 1.20%

1 คน
(100.00%)

นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

4. การทางานของคนต่างด้าวคงเหลือ
จานวน 17,736 คน
- เพิ่มขึ้น 1.65% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 15.79% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามการอนุญาต ดังนี้
- ชั่วคราวทั่วไป 294 คน
- ชนกลุ่มน้อย 256 คน
- นาเข้า 11,339 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 54 คน
- จาเป็นเร่งด่วน – คน
- คน
5,409 คน
366 คน

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัด
(3)

5. จานวนสถานประกอบการและลูกจ้าง คงเหลือ
สถานประกอบการ 3,844 แห่ง
- เพิ่มขึ้น 0.13% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 3.14% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามขนาด
3,098 แห่ง
580 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

87 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

75 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

2 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

2 แห่ง

การผลิต

25,376 คน
11,330 คน

การขายส่ง การขายปลีกฯ
โรงแรมและภัตตาคาร

ขนาด 1-9 คน
ขนาด 10-49 คน

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

6,162 คน

การประมง
การก่อสร้าง

4,018 คน
2,688 คน

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การขายส่ง การขายปลีก

1,651 แห่ง

การประมง

6. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ
สถานประกอบการ 2,737 แห่ง
- ลดลง 0.76% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 1.97% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
ผู้ประกันตน 85,449 คน
- เพิ่มขึ้น 0.20% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 2.98% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

569 แห่ง

มาตรา
การผลิต

356 แห่ง

โรงแรมและภัตตาคาร

347 แห่ง

การก่อสร้าง

ม.33 จานวน 56,707 คน
ม.39 จานวน 8,472 คน
ม.40 จานวน 20,270 คน

233 แห่ง

จากเดือน
จากช่วง
ก่อน เดียวกันปีก่อน
0.43%
-7.39%
-2.37%
6.33%
0.68%
7.37%

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

การจ้างงาน 57,388 คน
- เพิ่มขึ้น 0.03% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 3.90% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จานวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ
- สถานประกอบการ จานวน 590 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 12,081 คน

จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

12,297 คน

ขนาด 10-49 คน

11,719 คน

ขนาด 50-99 คน

6,307 คน
15,087 คน

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

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

7. โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่
จานวน 5 แห่ง
เพิ่มขึ้น 100.00%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

เงินทุน 79.70 ล้านบาท
การจ้างงาน 83 คน

1,605 คน
กิจการผลิตโครงเหล็ก กิจการผลิตคอนกรีต
ผสมเสร็จ กิจการผลิตแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

10,373 คน

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(4)

