ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือน ส.ค. 2561
1. ประชากรในจังหวัดเพชรบุรี ไตรมาส 2/2561
ประชากรรวม
477,450 คน

อายุต่ากว่า 15 ปี
77,277 คน

เพิ่มขึ้น 0.01%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
400,173 คน

กาลังแรงงานรวม
272,298 คน

2. ไม่ มีโ รงงานอุ ตสาหกรรมที่ไ ด้รั บอนุญ าตให้
ประกอบกิจการใหม่
3. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
- ตาแหน่งงาน 164 อัตรา ลดลง 33.33%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
127,875 คน

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
31 อัตรา (18.90%)

การขายส่งด้าย และผ้า
กาลังแรงงานที่
รอฤดูกาล - คน

กาลังแรงงานปัจจุบัน
272,298 คน

ผู้มีงานทา
272,209 คน

ผู้ว่างงาน
2,089 คน

การขายยานยนต์ใหม่ฯ

เรียนหนังสือ
30,765 คน

การผลิตเครื่องทาความเย็น

10 อัตรา (6.10%)

การผลิตกุญแจ/บานพับ

9 อัตรา (5.49%)

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกฯ

8 อัตรา (4.88%)

อื่นๆ
66,238 คน

- อัตราการว่างงาน 0.77

ผู้มีงานทา 2.70 แสนคน ลดลง 1.75% จากปี 2560
- ในภาคเกษตร 6.62 หมื่นคน (24.51%)
- นอกภาคเกษตร 2.04 แสนคน (75.49%)
ผู้มีงานทา จาแนกตามอุตสาหกรรม
การขายส่ง การขายปลีก

4.82 หมื่นคน

การผลิต
กิจกรรมโรงแรมฯ

3.56 หมื่นคน
3.25 หมื่นคน

การก่อสร้าง

1.92 หมื่นคน

กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ

1.68 หมื่นคน

อื่น ๆ

11 อัตรา (6.71%)

ทางานบ้าน
30,872 คน

5.17 หมื่นคน

- การบรรจุงาน 148 คน ลดลง 31.16%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับ แรก
30 คน (20.27%)

การขายส่งด้าย และผ้า
การขายยานยนต์ใหม่ฯ

11 คน (7.43%)

การผลิตเครื่องทาความเย็น

10 คน (6.76%)

การผลิตกุญแจ/บานพับ

8 คน (5.41%)

การขายปลีกชิ้นส่วนฯ

7 คน (4.73%)

- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 164 คน
ลดลง 23.72% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ผู้มีงานทา จาแนกตามระดับการศึกษา
ประถมศึกษาและต่ากว่า

12.20 หมื่นคน

อุดมศึกษา

5.02 หมื่นคน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

4.61 หมื่นคน

มัธยมศึกษาตอนต้น

4.20 หมื่นคน

ไม่ระบุ

1.00 หมื่นคน

จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป
15.24%

ประถมศึกษา
และต่ากว่า 9.76%

ปวส. 12.20%
164 คน
ปวช. 8.54%

มัธยมศึกษา 54.27%

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

(1)

4. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย มีจานวน 33 อัตรา
- การแปรรูปอาหาร 30.30%
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 21.21%
- การท่องเที่ยวฯ 18.18%
- การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 18.18%
- ดิจิทัล 6.06%
- การบินและโลจิสติกส์ 3.03%
- การแพทย์ครบวงจร 3.03%

จาแนกตามระดับการศึกษา
อนุปริญญา 6.06%

ปวช. 9.09%

ประถมศึกษา
และต่ากว่า 36.36%

ปวส. 9.09%

7. จานวนสถานประกอบการและลูกจ้าง
สถานประกอบการ 3,563 แห่ง
จาแนกตามขนาด

2,865 แห่ง

ขนาด 1-9 คน
534 แห่ง

ขนาด 10-49 คน
ขนาด 50-99 คน

82 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

77 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

3 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

2 แห่ง

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
1,569 แห่ง

การขายส่ง การขายปลีก

33 อัตรา
มัธยมศึกษา 39.39%

การประมง

548 แห่ง

การผลิต

319 แห่ง

โรงแรมและภัตตาคาร

312 แห่ง

การเป็นตัวกลางทางการเงิน

5. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ
จานวน 12 คน

ลดลง 25.00%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

217 แห่ง

การจ้างงาน 57,751 คน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

2.74 หมื่นคน

การผลิต

จาแนกตามประเภทการเดินทาง
10 คน
(83.33%)

Re-Entry

การขายส่ง การขายปลีก

1.05 หมื่นคน

โรงแรมและภัตตาคาร

0.63 หมื่นคน

การประมง
นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน

1 คน
(8.33%)

เดินทางด้วยตนเอง

1 คน
(8.33%)

บริการการเงินฯ

8. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม

แรงงานต่างด้าว ประมาณ 2.17 หมื่นคน
เพิ่มขึ้น 2.17% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- ชั่วคราว (ทั่วไป) 1,033 คน
- พิสูจน์สัญชาติ 9,070 คน
- นาเข้า 10,769 คน
- BOI 70 คน

0.28 หมื่นคน

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

6. การทางานของคนต่างด้าว

แรงงานต่างด้าว
ถูกกฎหมาย 20,942 คน
(96.32%)

0.39 หมื่นคน

แรงงานต่างด้าวที่ได้รับ
การผ่อนผันให้ทางาน
800 คน (3.68%)
- ชนกลุ่มน้อย 800 คน

สถานประกอบการ
2,835 แห่ง

เพิ่มขึ้น 28.16%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ผู้ประกันตน
8.39 หมื่นคน

เพิ่มขึ้น 13.72%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- ม.33 จานวน 6.02 หมื่นคน
- ม.39 จานวน 7.64 พันคน
- ม.40 จานวน 1.60 หมื่นคน

จานวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม
- สถานประกอบการ จานวน 698 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 15,513 คน
ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัด

(2)

