ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนพฤษภาคม 2562
1. ข้อมูลการทางานของประชากร ไตรมาส 1/2562

ประชากรรวม
477,489 คน

อายุต่ากว่า 15 ปี
76,385 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
401,104 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
(ผู้ที่พร้อมทางาน)
275,211 คน

ผู้ว่างงาน
2,569 คน

ผู้มีงานทา
272,183 คน

ประถมศึกษาฯ
126,084 คน
ม.ปลาย
50,086 คน
อุดมศึกษา
48,339 คน
ม.ต้น
45,848 คน
ไม่ระบุ 1,827 คน

ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
(ผู้ที่ไม่พร้อมทางาน)
125,893 คน

ผู้รอฤดูกาล
458 คน
ในภาคเกษตรกรรม
62,706 คน
นอกภาคเกษตรกรรม
209,477 คน
การขายส่ง การขายปลีก
50,477 คน
การผลิต 36,914 คน
กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
34,493 คน
กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ
16,276 คน
การก่อสร้าง 15,863 คน
อื่น ๆ 55,454 คน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

(1)

2. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
- ตาแหน่งงาน 232 อัตรา ลดลง 30.95%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- การบรรจุงาน 191 คน ลดลง 40.31%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
39 คน (20.42%)

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
46 อัตรา (19.83%)

โรงแรม รีสอร์ทฯ

32 อัตรา (13.79%)

การผลิตคอมพิวเตอร์ฯ
การก่อสร้างถนนฯ

30 อัตรา (12.93%)

การผลิตผลิตภัณฑ์ฯ
การศึกษาระดับมัธยมฯ

20 อัตรา (8.62%)
10 อัตรา (4.31%)

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด
30 คน (15.71%)

การผลิตคอมพิวเตอร์ฯ
การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ฯ
การก่อสร้างถนนสะพานฯ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาฯ

17 คน (8.90%)
13 คน (6.81%)
10 คน (5.24%)

จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
35 คน (18.32%)

จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
40 อัตรา (17.24%)

แรงงานในด้านการผลิตฯ

33 อัตรา (14.22%)

พนักงานบริการลูกค้า
แรงงานก่อสร้างถนนฯ

30 อัตรา (12.93%)

ช่างประกอบอุปกรณ์ฯ

30 อัตรา (12.93%)

แรงงานในด้านการผลิตฯ
29 คน (15.18%)

ช่างประกอบอุปกรณ์ฯ

29 คน (15.18%)

พนักงานบริการลูกค้า
พนักงานบริการ

20 คน (10.47%)
16 คน (8.38%)

ผู้ควบคุมเครื่องจักรฯ

21 อัตรา (9.05%)

ช่างไฟฟ้าฝ่ายบารุงรักษา

3. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 207 คน
ลดลง 46.09% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
37 คน (17.87%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ

27 คน (13.04%)

ช่างประกอบอุปกรณ์ฯ

24 คน (11.59%)

พนักงานบริการลูกค้า

21 คน (10.14%)

พนักงานบริการ
แรงงานก่อสร้างถนนฯ

จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป
10.53%

ประถมศึกษา
และต่ากว่า 12.63%

13 คน (6.28%)
อนุปริญญา
8.42%

จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป
16.91%

มีจานวน 95 อัตรา
- การท่องเที่ยวฯ 52.63%
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 33.68%
- การแปรรูปอาหาร 10.53%
- การแพทย์ครบวงจร 2.11%
- ดิจิทัล 1.05%

ประถมศึกษา
และต่ากว่า 8.21%

ปวส. 14.74%

ม.ต้น 20.00%

95 อัตรา

ม.ต้น 23.19%
ปวส. 7.25%

207 คน

ปวช. 17.89%

ม.ปลาย
15.97%

ปวช. 11.59%

ม.ปลาย
32.85%
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4. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ

การจ้างงาน 59,237 คน
จาแนกตามขนาด

ลดลง 40.00 %
จากช่วงเดียวกันปีกอ่ น

จานวน 9 คน

ขนาด 1-9 คน

จาแนกตามประเภทการเดินทาง

11,876 คน

ขนาด 10-49 คน

10,708 คน

ขนาด 50-99 คน
8 คน (88.89%)

Re-Entry

5,605 คน

ขนาด 100-499 คน
ขนาด 500-999 คน

16,857 คน
1,557 คน

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป
นายจ้างส่ง
ลูกจ้างไปฝึกงาน

12,634 คน

1 คน (11.11%)

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

5. การทางานของคนต่างด้าว

การผลิต

ชั่วคราวทั่วไป
1,097 คน
(5.01%)

กลุ่มประมง
ทะเล
119 คน
(0.54%)

การขายส่ง การขายปลีกฯ
โรงแรมและภัตตาคาร

พิสูจน์สัญชาติ
3,162 คน
(14.44%)

การประมง
การก่อสร้าง

ต่างด้าว
คงเหลือ
21,894 คน

ตามมติครม.
วันที่ 16 ม.ค. 61
4,934 คน
(22.54%)

นาเข้า
11,649 คน
(53.21%)

2.84 หมื่นคน

1.06 หมื่นคน
0.64 หมื่นคน
0.40 หมื่นคน
0.24 หมื่นคน

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

7. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม
เดินทางไป กลับ 0 คน
(0.00%)

ชนกลุ่มน้อย
863 คน
(3.94%)

BOI 70 คน
(0.32%)

สถานประกอบการ
2,820 แห่ง

6. จานวนสถานประกอบการและลูกจ้าง

ผู้ประกันตน
8.64 หมื่นคน

สถานประกอบการ 3,661 แห่ง
จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

2,980 แห่ง

ขนาด 10-49 คน

519 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

77 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

81 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

2 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

2 แห่ง

เพิ่มขึ้น 6.88%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- ม.33 จานวน 6.04 หมื่นคน
- ม.39 จานวน 7.96 หมื่นคน
- ม.40 จานวน 1.81 หมื่นคน

จานวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม
- สถานประกอบการ จานวน 653 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 15,567 คน
ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัด

8. โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการใหม่

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การขายส่ง การขายปลีก

1,600 แห่ง

การประมง

570 แห่ง

การผลิต

330 แห่ง

โรงแรมและภัตตาคาร

322 แห่ง

การเป็นตัวกลางทางการเงิน

เพิ่มขึ้น 1.62%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จานวน 2 แห่ง
มีจานวนเท่ากับ
ช่วงเดียวกันปีก่อน

เงินทุน 13.55 ล้านบาท
การจ้างงาน 7 คน

กิจการขุดดินเพื่อการก่อสร้าง กิจการห้องเย็น

220 แห่ง

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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