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1. ข้อมูลการท างานของประชากร ไตรมาส 2/2564 
 

 

ที่มา : ส านักงานสถติิแห่งชาต ิ

ประชากรรวม    
476,899 คน 

อายุต  ากว่า 15 ปี 
73,558 คน 

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
403,341 คน 

ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน              
(ผู้ที พร้อมท างาน)       

281,803 คน 

ผู้ว่างงาน        
4,194 คน 

ผู้มีงานท า    
277,608 คน 

เกษตรกรรม การป่าไม้   
และการประมง 84,767 คน 

การขายส่ง การขายปลีก 

42,991 คน 

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 

34,197 คน 

การผลิต 29,159 คน 

การก่อสร้าง 19,571 คน 

อื น ๆ 66,924 คน 

ประถมศึกษาฯ 
128,583 คน 

อุดมศึกษา    
52,817 คน 

ม.ปลาย     
51,209 คน 

ม.ต้น         
42,121 คน 

ไม่ระบุ 2,878 คน 

ผู้รอฤดูกาล        
0 คน 

 ผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน              
(ผู้ที ไม่พร้อมท างาน)        

121,538 คน 

ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุร ีเดือนกันยายน 2564 
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2.  การให้บริการจัดหางานของรัฐ 
 ต าแหน่งงาน 4,423 อัตรา  
       - เพ่ิมขึ้น ประมาณ 119 เท่า จากเดือนที่ผ่านมา 
   - ลดลง 0.29% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

 
 
 

 

 

การบรรจุงาน 47 คน  
    - ลดลง 7.84% จากเดือนที่ผ่านมา 
 - ลดลง 68.03% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 

 
  

แรงงานด้านการผลิต/ท่ัวไป 

แรงงานด้านการประกอบ 

พนักงานขายและผู้น าเสนอฯ 

ผู้ตรวจสอบคุณภาพฯ 

ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกลฯ 

อื่น ๆ 

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก 

50 อัตรา (1.13%) 

1,340 อัตรา (30.30%) 

115 อัตรา (2.60%) 

900 อัตรา (20.35%) 

999 อัตรา (22.59%) 

1,019 อัตรา (23.04%) 

การผลิตส่วนประกอบอิเล็กฯ 

การขายปลีกสินค้าในร้านค้าฯ 

การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ฯ 

การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ 

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก 

อื่น ๆ 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

150 อัตรา (3.39%) 

900 อัตรา (20.35%) 

1,774 อัตรา (40.11%) 

999 อัตรา (22.59%) 

400 อัตรา (9.04%) 

200 อัตรา (4.52%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษาและ 
ต  ากว่า 7.75% 

มัธยมศึกษา 
30.25% 

ปวส. 
15.04% 

4,423 อัตรา 

ป.ตรีขึ้นไป 
17.12%  

ปวช. 
15.08% 

อนุปริญญา 
14.76% 

แรงงานด้านการประกอบ 

ช่างเทคนิควิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

วิศวกรอุตสาหกรรมการผลิตฯ 

จ าแนกตามประเภทอาชพี 

27 คน (57.45%) 

19 คน (40.43%) 

1 คน (2.13%) 

การผลิตส่วนประกอบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 

47 คน (100.00%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
และต  ากว่า 

4.26% 

มัธยมศึกษา 
93.62% 

47 คน 

ปวส. 2.13% 
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ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 198 คน 
 - เพ่ิมข้ึน ประมาณ 1 เท่า จากเดือนที่ผ่านมา 
 - เพ่ิมข้ึน 23.75% จากช่วงเดียวกันปีก่อน  
 

 

 

 
 

ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย   
มีจ านวน 2,744 อัตรา 
  - เพ่ิมข้ึน ประมาณ 118 เท่า จากเดือนที่ผ่านมา    
 - เพ่ิมข้ึน 65.00% จากช่วงเดียวกันปีก่อน  
 

10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที มีความต้องการแรงงาน  
5 อันดับแรก 
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 64.65% 
- การแพทย์ครบวงจร 32.80% 
- หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม 1.09% 
- การแปรรูปอาหาร และยานยนต์สมัยใหม่  
  มีจ านวนเท่ากัน 0.73% 

 
ที่มา :  ระบบให้บริการประชาชน (e-service.doe.go.th) ผ่านระบบ  
         Single Sign On ของกรมการจัดหางาน 
 

3. การเดินทางไปท างานในต่างประเทศ จ านวน 2 คน 
    - ลดลง 80.00% จากเดือนที่ผ่านมา 
    - เพ่ิมข้ึน 100.00% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

จ าแนกตามประเภทการเดินทาง จ านวน ร้อยละ 
- เดินทางด้วยตนเอง 1 50.00 
- กรมการจัดหางานจัดส่ง 0 0.00 
- นายจ้างพาลูกจ้างไปท างาน 0 0.00 
- นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน 0 0.00 
- บริษัทจัดหางานจัดส่ง 0 0.00 
- RE-ENTRY 1 50.00 

รวม 2 100.00 
ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

4. การท างานของคนต่างด้าวคงเหลือ  
    จ านวน 20,120 คน 
    - เพ่ิมข้ึน 1.60% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน 13.44% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
    จ าแนกตามการอนุญาต ดังนี้ 
 - ชั่วคราวทั่วไป 347 คน   
 - พิสูจน์สัญชาติ    - คน 
 - น าเข้า 10,217 คน  
 - BOI 58 คน  
 - ชนกลุ่มน้อย 332 คน 
 - มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62    4,722 คน 
 - มติครม.วันที่ 4 ส.ค. 63     1,706 คน 
 - มติครม.วันที่ 29 ธ.ค.63    1,291 คน 
 - มติครม.วันที่ 13 ก.ย. 64   1,447 คน 
 

 ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัด 

ช่างเทคนิควิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ฯ 

ช่างเทคนิคระบบคอมพิวเตอร์ 

เจ้าหน้าท่ีการตลาดฯ 

พนักงานบัญชี 

พนักงานจัดส่งสินค้า 

อื่น ๆ 

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก 

160 คน (80.81%) 

6 คน (3.03%) 

3 คน (1.52%) 

2 คน (1.01%) 

17 คน (8.59%) 

10 คน (5.05%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษาและ 
ต  ากว่า 7.07% 

มัธยมศึกษา 
75.25% 

ปวช. 2.53% 

198 คน 

ป.ตรี ขึ้นไป 
12.63%  

ปวส. 2.53% 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

2,744 อัตรา 

มัธยมศึกษา 
29.23% 

ปวส. 14.54% 

ประถมศึกษา 
และต  ากว่า 8.97% 

ปวช. 14.54% 

อนุปริญญา 
14.47% 

ป.ตรีขึ้นไป 
18.26% 
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5. จ านวนสถานประกอบการและลูกจ้างคงเหลือ 
    สถานประกอบการ 3,948 แห่ง  
     - เพ่ิมข้ึน 0.05% จากเดือนที่ผ่านมา  
     - เพ่ิมข้ึน 2.71% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 
การจ้างงาน 57,735 คน  
  - เพ่ิมขึ้น 0.11% จากเดือนที่ผ่านมา  
  - เพ่ิมขึ้น 0.60% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 
ที่มา : ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 
 

6. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
   สถานประกอบการ 2,692 แห่ง 
    - เพ่ิมข้ึน 0.11% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - ลดลง 1.64% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
   ผู้ประกันตน 191,073 คน 
    - เพ่ิมข้ึน 8.69% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน ประมาณ 1 เท่า จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

มาตรา 
ส.ค .  ก.ย .  ก.ย .  จาก จากช่วงเดียว 

64 63 64 เดือนก่อน กันปีก่อน 

ม.33 (คน) 57,332 56,707 57,159  -0.30 0.80 
ม.39 (คน) 9,627 8,472  9,608  -0.20 13.41 
ม.40 (คน) 108,833 20,270  124,306  14.22 513.25 
ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านกังานประกนัสังคม (www.sso.go.th) 
 

จ านวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
 - สถานประกอบการ จ านวน 515 แห่ง 
 - ผู้ประกันตน จ านวน 12,357 คน 

ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านกังานประกนัสังคม (www.sso.go.th)  

7. โรงงานอุตสาหกรรมที ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่  

 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

3,186 แห่ง 

603 แห่ง 

81 แห่ง 

72 แห่ง 

4 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 

จ าแนกตามขนาด  

1,685 แห่ง 

577 แห่ง 

372 แห่ง 

357 แห่ง 

238 แห่ง 

การขายส่ง การขายปลีก 

การประมง 

การผลิต 

โรงแรมและภัตตาคาร 

การก่อสร้าง 

สถานประกอบการ  
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

12,511 คน 

11,980 คน 

5,524 คน 

13,056 คน 

2,962 คน 

11,702 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 

จ าแนกตามขนาด  

27,082 คน 

11,204 คน 

5,474 คน 

4,087 คน 

2,375 คน 

การผลิต 

การขายส่ง การขายปลีก 

โรงแรมและภัตตาคาร 

การประมง 

การก่อสร้าง 

การจ้างงาน 
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

เงินทุน  -  ล้านบาท 

การจ้างงาน  -  คน 

                    - 

ไม่มีจ านวนโรงงาน 
ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการใหม่ 

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

