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1. ข้อมูลการท างานของประชากร ไตรมาส 1/2564 
 

 

ที่มา : ส านักงานสถติิแห่งชาต ิ

ประชากรรวม    
803,150 คน 

อายุต  ากว่า 15 ปี 
131,707 คน 

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
671,443 คน 

ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน              
(ผู้ที พร้อมท างาน)       

467,510 คน 

ผู้ว่างงาน        
7,481 คน 

ผู้มีงานท า    
459,859 คน 

เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง 142,945 คน 

การขายส่ง การขายปลีก
81,952 คน 

การผลิต 81,698 คน 

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 
42,069 คน 

การก่อสร้าง 25,050 คน 

อื น ๆ 86,146 คน 

ประถมศึกษาฯ 
212,787 คน 

อุดมศึกษา    
99,656 คน 

ม.ต้น         
85,403 คน 

ม.ปลาย      
61,130 คน 

ไม่ระบุ 883 คน 

ผู้รอฤดูกาล        
171 คน 

 ผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน              
(ผู้ที ไม่พร้อมท างาน)        

203,933 คน 

ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุร ีเดือนมิถุนายน 2564 
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2.  การให้บริการจัดหางานของรัฐ 
 ต าแหน่งงาน 289 อัตรา  
       - ลดลง 54.42% จากเดือนที่ผ่านมา 
      - เพ่ิมข้ึน 22.98% จากช่วงเดียวกันปีก่อน  
 

 
 

 
 

 
 

การบรรจุงาน 181 คน  
 - ลดลง 19.91% จากเดือนที่ผ่านมา 
    - เพ่ิมข้ึน 5.85% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 
 

 
 
 

 

แรงงานด้านการประกอบ 

แรงงานในด้านการผลิตฯ 

เสมียน เจ้าหน้าท่ีฯ 

นายตรวจรถ 

พนักงานจัดส่งสินค้า 

อื่น ๆ 

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก 

10 อัตรา (3.46%) 

15 อัตรา (5.19%) 

21 อัตรา (7.27%) 

59 อัตรา (20.42%) 

100 อัตรา (34.60%) 

84 อัตรา (29.07%) 

การท าเหมืองแร่ฯ 

การประกันภัย 

การตรวจสภาพยานยนต์ฯ 

การผลิตเส้นใยประดิษฐ์ 

การป่ันด้ายจากเส้นใยฯ 

อื่น ๆ 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

9 อัตรา (3.11%) 

11 อัตรา (3.81%) 

12 อัตรา (4.15%) 

14 อัตรา (4.84%) 

102 อัตรา (35.29%) 

141 อัตรา (48.79%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษาและ 
ต  ากว่า 21.80% 

มัธยมศึกษา 29.41% 

ปวส. 15.92% 

ปวช. 18.69% 

289 อัตรา 

ป.ตรี ขึ้นไป 6.57%  อนุปริญญา 
7.61% 

แรงงานในด้านการผลิตฯ 

เสมียน เจ้าหน้าท่ีฯ 

นายตรวจรถ 

เจ้าหน้าท่ีเก็บเงิน แคชเชียร์ 

พนักงานควบคุมเครื่องจักรฯ 

อื่น ๆ 

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก 

 6 คน (3.31%) 

7 คน (3.87%) 

 15 คน (8.29%) 

19 คน (10.50%) 

57 คน (31.49%) 

77 คน (42.54%) 

การประกันภัย 

การตรวจสภาพรถยนต์ฯ 

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก 

การทอผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์ 

การผลิตผลไม้และผักบรรจุฯ 

อื่น ๆ 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

132 คน (72.93%) 

8 คน (4.42%) 

8 คน (4.42%) 

12 คน (6.63%) 

13 คน (7.18%) 

8 คน (4.42%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษาและ 
ต  ากว่า 8.84% 

มัธยมศึกษา 
22.10% 

ปวส. 31.49% 

ปวช. 20.44% 

181 อัตรา 

ป.ตรี ขึ้นไป  
17.13%  
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ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 288 คน 
    - เพ่ิมข้ึน 1.41% จากเดือนที่ผ่านมา 
 - เพ่ิมข้ึน 38.46% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 
 
ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย   
มีจ านวน 41 อัตรา 
    - ลดลง 81.61% จากเดือนที่ผ่านมา 
 - ลดลง 53.41% จากช่วงเดียวกันปีก่อน  
 

10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที มีความต้องการ 
- การแปรรูปอาหาร 51.22% 
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 19.51% 
- ดิจิทัล และการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ  
  มีจ านวนเท่ากัน 9.76% 
- การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และ 
  ยานยนต์สมัยใหม่ มีจ านวนเท่ากัน 4.88% 
 

 
ที่มา :  ระบบบริการจัดหางานในประเทศผา่นระบบอิเล็กทรอนกิส์ (e-Service) 

กรมการจัดหางาน 

3. การเดินทางไปท างานในต่างประเทศ จ านวน 5 คน 
    - ลดลง 64.29% เดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน 25.00% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

จ าแนกตามประเภทการเดินทาง จ านวน ร้อยละ 
- เดินทางด้วยตนเอง 0 0.00 
- กรมการจัดหางานจัดส่ง 0 0.00 
- นายจ้างพาลูกจ้างไปท างาน 1 20.00 
- นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน 0 0.00 
- บริษัทจัดหางานจัดส่ง 0 0.00 
- RE-ENTRY 4 80.00 

รวม 5 100.00 
ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

4. การท างานของคนต่างด้าวคงเหลือ  
    จ านวน 47,063 คน 
    - เพ่ิมข้ึน 6.67% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน 14.07% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

    จ าแนกตามการอนุญาต ดังนี้ 
 - ชั่วคราวทั่วไป 666 คน  - พิสูจน์สัญชาติ    – คน 
 - น าเข้า 7,964 คน   
 - มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62  24,947 คน 
 - BOI 97 คน - ชนกลุ่มน้อย 1,885 คน 
 - มติครม.วันที่ 4 ส.ค. 63    3,007 คน 
 - มติครม.วันที่ 29 ธ.ค.63    8,497 คน 
 ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัด 

 
 
 
 

แรงงานในด้านการผลิตฯ 

เสมียน เจ้าหน้าท่ีฯ 

เสมียนพนักงานท่ัวไป 

พนักงานบัญชี 

นายตรวจรถ 

อื่น ๆ 

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก 

85 คน (29.51%) 

19 คน (6.60%) 

17 คน (5.90%) 

15 คน (5.21%) 
122 คน (42.36%) 

30 คน (10.42%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ประถมศึกษาและ
ต  ากว่า 9.38% 

มัธยมศึกษา  
20.83% 

ปวส. 26.04% 

ปวช. 15.63% 

288 อัตรา 

ป.ตรี ขึ้นไป 28.13% 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษาและ 
ต  ากว่า 17.07% 

มัธยมศึกษา 
21.95% 

ปวส. 17.07% 

ปวช. 21.95% 

41 อัตรา 

ป.ตรีขึ้นไป 19.51% 

อนุปริญญา 
2.44% 
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5. จ านวนสถานประกอบการและลูกจ้าง คงเหลือ 
    สถานประกอบการ 5,856 แห่ง  
     - เพ่ิมข้ึน 0.22% จากเดือนที่ผ่านมา  
     - เพ่ิมข้ึน 1.97% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 
 การจ้างงาน 115,927 คน  
  - ลดลง 0.30% จากเดือนที่ผ่านมา  
  - ลดลง 0.89% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 
ที่มา : ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 

6. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
   สถานประกอบการ 4,873 แห่ง 
    - ลดลง 0.14% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - ลดลง 0.94% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
   ผู้ประกันตน 183,607 คน 
    - เพ่ิมข้ึน 0.31% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน 1.73% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

มาตรา 
พ.ค.  มิ .ย .  มิ .ย .  จาก จากช่วงเดียว 

64 63 64 เดือนก่อน กันปีก่อน 

ม.33 (คน) 116,670  117,790 117,183  0.44 -0.52 

ม.39 (คน)  21,899  20,607  21,859  -0.18 6.08 

ม.40 (คน)  44,462  42,087  44,565  0.23 5.89 

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

จ านวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
 - สถานประกอบการ จ านวน 1,093 แห่ง 
 - ผู้ประกันตน จ านวน 21,513 คน 
ที่มา : ส านกังานประกนัสังคมจังหวัด 

7. โรงงานอุตสาหกรรมที ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่  

 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

4,324 แห่ง 

1,161 แห่ง 

189 แห่ง 

152 แห่ง 

18 แห่ง 

12 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  

2,131 แห่ง 

1,330 แห่ง 

468 แห่ง 

407 แห่ง 

378 แห่ง 

การขายส่ง การขายปลีก 

การผลิต 

การก่อสร้าง 

บริการการเงิน ประกันภัยฯ 

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ 

สถานประกอบการ  
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

18,235 คน 

25,461 คน 

13,641 คน 

30,689 คน 

12,084  คน 

15,817 คน 

ขนาด 1-9 คน 

ขนาด 10-49 คน 

ขนาด 50-99 คน 

ขนาด 100-499 คน 

ขนาด 500-999 คน 

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป 

จ าแนกตามขนาด  

61,541 คน 

17,942 คน 

10,957 คน 

6,685 คน 

5,325 คน 

การผลิต 

การขายส่ง การขายปลีก 

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ 

การก่อสร้าง 

บริการการเงิน ประกันภัยฯ 

การจ้างงาน 
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

เงินทุน 1.50 ล้านบาท 

การจ้างงาน 4 คน 

    - กิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ส านักงาน 

      วัสดุส านักงาน 

จ านวน 1 แห่ง 
มีจ านวนเท่ากับ 

ช่วงเดียวกันปีก่อน 
ก่อน 


