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1. ข้อมูลการท างานของประชากร ไตรมาส 3/2562 

 

 
ที่มา : ส านักงานสถติิแห่งชาต ิ

ประชากรรวม    
477,522 คน 

อายุต่ ากว่า 15 ปี 
75,784 คน 

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
401,738 คน 

ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน              
(ผู้ที่พร้อมท างาน)     

272,025 คน 

ผู้ว่างงาน        
3,310 คน 

ผู้มีงานท า    
268,386 คน 

ในภาคเกษตรกรรม  
57,048 คน 

นอกภาคเกษตรกรรม      
211,338 คน 

การขายส่ง การขายปลีก 
51,661 คน 

การผลิต 37,564 คน 

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 
33,828 คน 

การก่อสร้าง 18,383 คน 

กิจกรรมบริการด้านอ่ืน ๆ
13,788 คน 

อ่ืน ๆ 56,114 คน 

ประถมศึกษาฯ 
111,873 คน 

อุดมศึกษา 

57,601 คน 

ม.ปลาย 

 51,800 คน 

ม.ต้น  

42,548 คน 

ไม่ระบุ 4,564 คน 

ผู้รอฤดูกาล        
330 คน 

ผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน               
(ผู้ที่ไม่พร้อมท างาน)     

129,713 คน 

ข้อมูลสถานการณด์้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุร ีเดือนพฤศจิกายน 2562 
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2.  การให้บริการจัดหางานของรัฐ 
 - ต าแหน่งงาน 170 อัตรา ลดลง 6.59%  
       จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 166 คน 
  ลดลง 16.58% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

  

 
- การบรรจุงาน 158 คน ลดลง 7.06%  
 จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

แรงงานในด้านการผลิตฯ 

ผู้ประกอบอุปกรณ์อิเล็กฯ 

ช่างปักผ้าลูกไม้ด้วยเครื่องจักร 

พนักงานขายสินค้าฯ 

เสมียนพนักงานท่ัวไปฯ 

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก 

13 อัตรา (7.65%) 

13 อัตรา (7.65%) 

20 อัตรา (11.76%) 

35 อัตรา (20.59%) 

39 อัตรา (22.94%) 

การผลิตคอมพิวเตอร์ฯ 

การผลิตผลไม้และผักฯ 

การขายส่งด้าย และผ้า 

การศึกษาระดับมัธยมฯ 

การขายปลีกสินค้าฯ 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

7 อัตรา (4.12%) 

9 อัตรา (5.29%) 

21 อัตรา (12.35%) 

30 อัตรา (17.65%) 

37 อัตรา (21.76%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
และต่ ากว่า 17.06% 

ม.ต้น 21.18% 
ปวส. 12.35% 

ปวช. 12.94% 

170 อัตรา 

ป.ตรี ขึ้นไป 
11.76%  

ม.ปลาย 
15.88% 

อนุปริญญา 
8.82%  

แรงงานในด้านการผลิตฯ 

ผู้ประกอบอุปกรณ์อิเล็กฯ 

พนักงานขายสินค้าฯ 

ช่างปักผ้าลูกไม้ฯ 

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ 

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก 

45 คน (27.11%) 

35 คน (21.08%) 

15 คน (9.04%) 

13 คน (7.83%) 

12 คน (7.23%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
และต่ ากว่า 15.06% 

ม.ต้น 34.94% 

ปวส. 9.64% 

ปวช. 4.22% 166 คน 

ป.ตรี ขึ้นไป 
13.86%  

ม.ปลาย 
22.29% 

แรงงานในด้านการผลิตฯ 

ผู้ประกอบอุปกรณ์อิเล็กฯ 

ช่างปักผ้าลูกไม้ด้วยเครื่องจักร 

เสมียนพนักงานท่ัวไปฯ 

พนักงานขายสินค้าฯ 

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก 

12 คน (7.59%) 

13 คน (8.23%) 

17 คน (10.76%) 

38 คน (24.05%) 

39 คน (24.68%) 
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3. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย   
     มีจ านวน 82 อัตรา 
 - อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 47.56% 

- การแปรรูปอาหาร 43.90%  
- ดิจิทัล 3.66%  
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ  2.44% 
- การบินและโลจิสติกส์ 1.22% 
- การเกษตรและเทคโนโลยีชวีภาพ  1.22% 
 

 
 

4. การเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 
จ านวน 13 คน      เพ่ิมข้ึน 18.18%  

           จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

5. การท างานของคนต่างด้าว 
 จ านวน 19,972 คน 
 - ชั่วคราวทั่วไป 432 คน - BOI 16 คน 
 - ชนกลุ่มน้อย 134 คน  - พิสูจน์สัญชาติ 2,903 คน 
 - น าเข้า 10,237 คน - จ าเป็นเร่งด่วน – คน 
 - เดินทางไป-กลับ – คน  
 - มติครม.วันที่ 16 ม.ค. 61   5,550 คน 
 - มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62    648 คน 
 - กลุ่มประมงทะเล  52 คน 

 
6. จ านวนสถานประกอบการและลูกจ้าง 

 

 

การผลิตคอมพิวเตอร์ฯ 

การผลิตผลไม้และผักฯ 

การขายส่งด้าย และผ้า 

การศึกษาระดับมัธยมฯ 

การขายปลีกสินค้าฯ 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

8 คน (5.06%) 

8 คน (5.06%) 

18 คน (11.39%) 

30 คน (18.99%) 

39 คน (24.68%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 

และต่ ากว่า 16.46% 

ม.ต้น 34.18% 

ปวส. 10.13% 

ปวช. 4.43% 
158 คน 

ป.ตรี ขึ้นไป 
14.56%  

ม.ปลาย 
20.25% 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
และต่ ากว่า 17.07% 

ม.ต้น 
18.29% 

ปวส. 14.63% 

ปวช. 15.85% 

82 อัตรา 

ม.ปลาย 
14.63% 

อนุปริญญา 
 10.98% 

ป.ตรีขึ้นไป 8.54% 

1 คน (7.69%) 

12 คน 
(92.31%) 

เดินทางด้วยตนเอง 

Re- Entry

จ าแนกตามประเภทการเดินทาง 

3,043 แห่ง 

547 แห่ง 

79 แห่ง 

81 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 

สถานประกอบการ 3,755 แห่ง 
จ าแนกตามขนาด  

1,619 แห่ง 

571 แห่ง 

343 แห่ง 

340 แห่ง 

222 แห่ง 

การขายส่ง การขายปลีก 

การประมง 

โรงแรมและภัตตาคาร 

การผลิต 

การเป็นตัวกลางทางการเงิน 

สถานประกอบการ  
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  
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ที่มา : ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 
 
 

 
 
 

7. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ 

 

 

 

 

 

 

จ านวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
 - สถานประกอบการ จ านวน 607 แห่ง 
 - ผู้ประกันตน จ านวน 15,483 คน 
 

8. โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ 
กิจการใหม่  

 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,136 คน 

11,344 คน 

5,615 คน 

16,003 คน 

2,043 คน 

12,634 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 

การจ้างงาน 59,775 คน 
จ าแนกตามขนาด  

2.80 หมื่นคน 

1.07 หมื่นคน 

0.66 หมื่นคน 

0.40 หมื่นคน 

0.26 หมื่นคน 

การผลิต 

การขายส่ง การขายปลีกฯ 

โรงแรมและภัตตาคาร 

การประมง 

การก่อสร้าง 

การจ้างงาน 
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

เงินทุน 431.95 ล้านบาท 

การจ้างงาน 164 คน 

กิจการผลิตไฟฟา้จากพลกังานแสงอาทิตย์ตดิตั้ง
บนหลังคา กิจการผลิตอฐิดินเผาจากดนิเหนียว 
กิจการผลิตเสาเหล็กกล้าเคลือบสงักะสีส าหรับ
ไฟฟ้าแสงสว่างและราวเหล็กลูกฟูกกนัรถฯ 

   สถานประกอบการ 
2,791 แห่ง 

 

 ผู้ประกันตน  
8.64 หมื่นคน 

- ม.33 จ านวน 5.93 หมื่นคน 
- ม.39 จ านวน 8.01 พันคน 
- ม.40 จ านวน 1.91 หมื่นคน 

 

   เพิ่มขึ้น 2.05% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 
 

จ านวน 9 แห่ง 
เพิ่มข้ึนประมาณ 5 เท่า 
จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

   ลดลง 1.48%  

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 




