ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เดือนเมษายน 2564
1. ข้อมูลการทางานของประชากร ไตรมาส 4/2563

ประชากรรวม
477,051 คน

อายุตากว่า 15 ปี
74,222 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
402,829 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
(ผู้ทีพร้อมทางาน)
293,666 คน

ผู้ว่างงาน
4,446 คน

ผู้มีงานทา
289,220 คน

ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
(ผู้ทีไม่พร้อมทางาน)
109,163 คน

ผู้รอฤดูกาล
0 คน

ประถมศึกษาฯ
125,279 คน

เกษตรกรรม การป่าไม้
และการประมง 73,028 คน

อุดมศึกษา
57,682 คน

การขายส่ง การขายปลีก
57,554 คน

ม.ปลาย
55,994 คน

การผลิต 35,087 คน

ม.ต้น
48,330 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
30,523 คน

ไม่ระบุ 1,935 คน

การก่อสร้าง 24,154 คน

อืน ๆ 68,874 คน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ
(1)

2. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
ตาแหน่งงาน 37 อัตรา
- ลดลง 88.29% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 73.94% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

การบรรจุงาน 37 คน
- ลดลง 83.84% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 77.44% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
20 อัตรา (54.05%)

แรงงานในด้านการผลิตฯ
พนักงานบริการลูกค้า

8 อัตรา (21.62%)

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ฯ

3 อัตรา (8.11%)

พนักงานขายฯ

2 อัตรา (5.41%)

พนักงานบัญชี

2 อัตรา (5.41%)

อื่น ๆ

2 อัตรา (5.41%)

24 คน (64.86%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ฯ

3 คน (8.11%)

พนักงานบริการลูกค้า

3 คน (8.11%)

พนักงานขายฯ

2 คน (5.41%)

พนักงานบัญชี

2 คน (5.41%)

อื่น ๆ

3 คน (8.11%)

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
18 อัตรา (48.65%)

การผลิตวัสดุสิ่งทอฯ

15 คน (40.54%)

การผลิตวัสดุ สิ่งทอสาเร็จรูปฯ
การบริการด้านอาหารฯ

8 อัตรา (21.62%)

การผลิตอุปกรณ์สื่อสาร

3 อัตรา (8.11%)

ร้านขายปลีกอุปกรณ์ฯ
สหกรณ์ที่เป็นตัวกลางฯ

2 อัตรา (5.41%)
1 อัตรา (2.70%)

อื่น ๆ

การผลิตส่วนประกอบอิเล็กฯ

8 คน (21.62%)

การบริการด้านอาหารฯ

3 คน (8.11%)

การผลิตอุปกรณ์สื่อสาร

3 คน (8.11%)

ร้านขายปลีกอุปกรณ์ฯ

5 อัตรา (13.51%)

2 คน (5.41%)
6 คน (16.22%)

อื่น ๆ

จาแนกตามระดับการศึกษา
จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรีขึ้นไป 18.92%

ป.ตรีขึ้นไป
18.92%

ประถมศึกษและ
ตากว่า 13.51%

ประถมศึกษาและ
ตากว่า 13.51%

อนุปริญญา 10.81%

37 คน
37 อัตรา

ปวส. 29.73%

มัธยมศึกษา
35.14%

ปวส. 18.92%
มัธยมศึกษา
27.03%
ปวช. 10.81%

ปวช. 2.70%

(2)

ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 49 คน
- ลดลง 79.50% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 77.31% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จาแนกตามระดับการศึกษา

อนุปริญญา
13.33%

จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
25 คน (51.02%)

แรงงานในด้านการผลิตฯ

ประถมศึกษาและ
ตากว่า 6.67%

ป.ตรีขึ้นไป
13.33%

มัธยมศึกษา
26.67%

15 อัตรา

ปวส. 33.33%
ปวช. 6.67%

พนักงานบัญชี

5 คน (10.20%)

พนักงานบริการลูกค้า

5 คน (10.20%)

นักออกแบบภาพกราฟฟิก
พนักงานขายฯ

ที่มา : ระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
กรมการจัดหางาน

3 คน (6.12%)

3. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ จานวน 3 คน
- ลดลง 40.00% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น ประมาณ 2 เท่า จากช่วงเดียวกันปีก่อน

2 คน (4.08%)

อื่น ๆ

9 คน (18.37%)

จาแนกตามระดับการศึกษา
ประถมศึกษาและ
ตากว่า 10.20%

ป.ตรี ขึ้นไป
28.57%

49 คน
มัธยมศึกษา
30.61%
ปวส.
26.53%

ปวช. 4.08%

ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีจานวน 15 อัตรา
- ลดลง 95.07% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 59.46% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ทีมีความต้องการ
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 53.33%
- การแปรรูปอาหาร 26.67%
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 20.00%

จาแนกตามประเภทการเดินทาง
- เดินทางด้วยตนเอง
- กรมการจัดหางานจัดส่ง
- นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน
- นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน
- บริษัทจัดหางานจัดส่ง
- RE-ENTRY
รวม

จานวน
0
0
1
0
1
1
3

ร้อยละ
0.00
0.00
33.33
0.00
33.33
33.33
100.00

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

4. การทางานของคนต่างด้าวคงเหลือ
จานวน 19,761 คน
- เพิ่มขึ้น 3.21% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 8.59% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามการอนุญาต ดังนี้
- ชั่วคราวทั่วไป 542 คน
- นาเข้า 11,015 คน
- BOI 175 คน
- มติครม.วันที่ 29 ธ.ค.63
- มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62
- มติครม.วันที่ 4 ส.ค. 63

- พิสูจน์สัญชาติ – คน
- ยื่นคาขอทดแทน – คน
- ชนกลุ่มน้อย 318 คน
659 คน
5,400 คน
1,652 คน

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัด

(3)

5. จานวนสถานประกอบการและลูกจ้าง คงเหลือ
สถานประกอบการ 3,894 แห่ง
- เพิ่มขึ้น 0.10% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 2.99% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามขนาด

การผลิต

3,144 แห่ง

การประมง

590 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

82 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

72 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

4 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

2 แห่ง

การก่อสร้าง

11,174 คน
5,558 คน
4,007 คน
2,173 คน

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การขายส่ง การขายปลีก

1,681 แห่ง

การประมง

6. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ
สถานประกอบการ 2,692 แห่ง
- เพิ่มขึ้น 0.34% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 1.82% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
ผู้ประกันตน 88,336 คน
- เพิ่มขึ้น 0.96% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 4.22% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

571 แห่ง

มี . ค.

เม.ย.

เม.ย.

64

63

64

ม.33 (คน)

56,858

56,780

57,503

1.13

1.27

ม.39 (คน)

8,853

8,225

8,993

1.58

9.34

ม.40 (คน)

21,788

19,758

21,840

0.24

10.54

มาตรา
การผลิต

365 แห่ง

โรงแรมและภัตตาคาร

352 แห่ง

การก่อสร้าง

27,021 คน

การขายส่ง การขายปลีก
โรงแรมและภัตตาคาร

ขนาด 1-9 คน
ขนาด 10-49 คน

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

223 แห่ง

จาก

จากช่วงเดียว

เดือนก่อน กันปีก่อน

ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา สานักงานประกันสังคม (www.sso.go.th)

การจ้างงาน 57,409 คน
- เพิ่มขึ้น 0.07% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 1.42% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จานวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ
- สถานประกอบการ จานวน 535 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 12,932 คน

จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

12,394 คน

ขนาด 10-49 คน

11,748 คน

ขนาด 50-99 คน

5,568 คน
13,175 คน

ขนาด 100-499 คน
ขนาด 500-999 คน
ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา สานักงานประกันสังคม (www.sso.go.th)

7. โรงงานอุตสาหกรรมทีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่
ไม่มีจานวนโรงงาน
ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการใหม่

เงินทุน - ล้านบาท
การจ้างงาน - คน

2,822 คน
-

11,702 คน

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(4)

