
 (1) 
 

 

1. ข้อมูลการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2563 
 

 

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ประชากรรวม    
477,153 คน

อายุต ่ากว่า 15 ปี 
74,562 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
402,591 คน

ผู้อยู่ในก่าลังแรงงาน              
(ผู้ที พร้อมท่างาน)       

282,548 คน

ผู้ว่างงาน        
3,552 คน

ผู้มีงานท่า    
278,995 คน

เกษตรกรรม การป่าไม้   
และการประมง 70,264 คน

การขายส่ง การขายปลีก 
52,727 คน

การผลิต 36,967 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 
27,905 คน

การก่อสร้าง 24,517 คน

อื น ๆ 66,614 คน

ประถมศึกษาฯ 
121,689 คน

อุดมศึกษา    
57,919 คน

ม.ปลาย     
50,212 คน

ม.ต้น         
45,994 คน

ไม่ระบุ 3,180 คน

ผู้รอฤดูกาล        
0 คน

ผู้อยู่นอกก่าลังแรงงาน              
(ผู้ที ไม่พร้อมท่างาน)        

120,043 คน

ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุร ีเดือนมกราคม 2564 
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2.  การให้บริการจัดหางานของรัฐ 
 ตำแหน่งงาน 505 อัตรา  
       - ลดลง 10.46% จากเดือนที่ผ่านมา 
   - เพ่ิมข้ึน 88.43% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

การบรรจุงาน 583 คน  
    - เพ่ิมข้ึน 26.19% จากเดือนที่ผ่านมา 
 - เพ่ิมข้ึน ประมาณ 1 เท่า จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 

 

แรงงานในด้านการผลิตฯ

แม่บ้านส านักงาน

จ่าแนกตามประเภทอาชพี

2 อัตรา (0.40%)

503 อัตรา (99.60%)

การผลิตส่วนประกอบฯ

กิจกรรมการท าความฯ

การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

2 อัตรา (0.40%)

2 อัตรา (0.40%)

501 อัตรา (99.21%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 15.05%

มัธยมศึกษา
28.71%

ปวส. 14.06%

ปวช. 14.06%

505 อัตรา

ป.ตรีขึ้นไป 14.06%

อนุปริญญา 14.06%

แรงงานในด้านการผลิตฯ

แม่บ้านส านักงาน

จ่าแนกตามประเภทอาชพี

2 คน (0.34%)

581 คน (99.66%)

การผลิตส่วนประกอบอิเล็กฯ

กิจกรรมการท าความสะอาดฯ

การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

2 คน (0.34%)

2 คน (0.34%)

579 คน (99.31%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษและ
ต ่ากว่า 6.35%

มัธยมศึกษา 
80.45%

ปวช. 6.69%

583 คน

ปวส. 6.17%

ป.ตรีขึ้นไป
0.34%
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 ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 599 คน 
 - เพ่ิมข้ึน 25.31% จากเดือนที่ผ่านมา 
 - เพ่ิมข้ึน ประมาณ 1 เท่า จากช่วงเดียวกันปีก่อน  
 

 

 

 
 

ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย   
มีจำนวน 501 อัตรา 
  - ลดลง 1.76% จากเดือนที่ผ่านมา    
 - เพ่ิมข้ึน ประมาณ 4 เท่า จากช่วงเดียวกันปีก่อน  
 

10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที มีความต้องการ 
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 100.00% 
 

 
ที่มา :  ระบบบริการจัดหางานในประเทศผา่นระบบอิเล็กทรอนกิส์ (e-Service) 

กรมการจัดหางาน 

3. การเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน 2 คน 
    - เพ่ิมข้ึน 100.00% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - ลดลง 80.00% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

จำแนกตามประเภทการเดินทาง จำนวน ร้อยละ 
- เดินทางด้วยตนเอง 0 0.00 
- กรมการจัดหางานจัดส่ง 0 0.00 
- นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงาน 0 0.00 
- นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน 0 0.00 
- บริษัทจัดหางานจัดส่ง 1 50.00 
- RE-ENTRY 1 50.00 

รวม 2 100.00 

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

4. การทำงานของคนต่างด้าวคงเหลือ  
    จำนวน 19,378 คน 
    - ลดลง 0.60% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - ลดลง 14.81% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

    จำแนกตามการอนุญาต ดังนี้ 
 - ชั่วคราวทั่วไป 542 คน  - พิสูจน์สัญชาติ    – คน 
 - นำเข้า 11,231 คน  - ยื่นคำขอทดแทน – คน 
 - BOI 167 คน   - ชนกลุ่มน้อย 319 คน   
 - มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62   5,430 คน 
 - มติครม.วันที่ 4 ส.ค. 63    1,689 คน 

ที่มา : สำนักงานจัดหางานจังหวัด 
 

แรงงานในด้านการผลิตฯ

แม่บ้านส านักงาน

เสมียน เจ้าหน้าท่ีฯ

พนักงานขายสินค้าฯ

พนักงานบัญชี

อื่น ๆ

จ่าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

589 คน (98.33%)

2 คน (0.33%)

1 คน (0.17%)

1 คน (0.17%)

4 คน (0.67%)

2 คน (0.33%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 6.18%

มัธยมศึกษา 
79.97%

ปวส.
6.34%

ปวช. 6.68%

599 คน

ป.ตรี ขึ้นไป 
0.83%

จ่าแนกตามระดับการศึกษา
ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 14.57%

501 อัตรา มัธยมศึกษา 
28.74%

ป.ตรีขึ้นไป 
14.17%

อนุปริญญา 
14.17%

ปวส. 14.17%

ปวช. 14.17%
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5. จำนวนสถานประกอบการและลูกจ้าง คงเหลือ 
    สถานประกอบการ 3,884 แห่ง  
     - เพ่ิมข้ึน 0.23% จากเดือนที่ผ่านมา  
     - เพ่ิมข้ึน 3.11% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 
การจ้างงาน 58,121 คน  
  - เพ่ิมข้ึน 1.28% จากเดือนที่ผ่านมา  
  - ลดลง 0.97% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 
ที่มา : สำนกังานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 
 

6. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
   สถานประกอบการ 2,684 แห่ง 
    - ลดลง 0.41% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - ลดลง 3.63% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
   ผู้ประกันตน 86,860 คน 
    - ลดลง 0.18% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน 1.80% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

มาตรา 
ธ .ค .  ม.ค .  ม.ค .  จาก จากช่วงเดียว 

63 63 64 เดือนก่อน กันปีก่อน 

ม.33 (คน) 57,123 57,913 56,655 -0.82 -2.17 
ม.39 (คน) 8,664 8,014 8,807 1.65 9.90 
ม.40 (คน) 21,229 19,397 21,398 0.80 10.32 
ที่มา : กองวิจยัและพัฒนา สำนกังานประกนัสังคม (www.sso.go.th) 
 

จำนวนแรงงานต่างดา้วในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
 - สถานประกอบการ จำนวน 539 แห่ง 
 - ผู้ประกันตน จำนวน 13,146 คน 

ที่มา : กองวิจยัและพัฒนา สำนกังานประกนัสังคม (www.sso.go.th)  

7. โรงงานอุตสาหกรรมที ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่  

 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

3,133 แห่ง

590 แห่ง

82 แห่ง

74 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

จ่าแนกตามขนาด 

1,673 แห่ง

571 แห่ง

362 แห่ง

350 แห่ง

227 แห่ง

การขายส่ง การขายปลีก

การประมง

การผลิต

โรงแรมและภัตตาคาร

การก่อสร้าง

สถานประกอบการ 
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

12,373 คน

11,696 คน

5,813 คน

14,386 คน

2,227 คน

11,626 คน

ขนาด 1-9 คน

ขนาด 10-49 คน

ขนาด 50-99 คน

ขนาด 100-499 คน

ขนาด 500-999 คน

ขนาด 1,000 คนข้ึนไป

จ่าแนกตามขนาด 

26,832 คน

11,221 คน

6,098 คน

4,051 คน

2,264 คน

การผลิต

การขายส่ง การขายปลีก

โรงแรมและภัตตาคาร

การประมง

การก่อสร้าง

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

เงินทุน    - ล้านบาท

การจ้างงาน    - คน

-

ไม่มีจำนวนโรงงานที 
ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการใหม่ 
 
 

http://www.sso.go.th/

