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1. ข้อมูลการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2563 
 

 

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ประชากรรวม    
803,554 คน

อายุต ่ากว่า 15 ปี 
133,422 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
670,132 คน

ผู้อยู่ในก่าลังแรงงาน              
(ผู้ที พร้อมท่างาน)       

460,953 คน

ผู้ว่างงาน        
9,041 คน

ผู้มีงานท่า    
451,749 คน

เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง 112,239 คน

การขายส่ง การขายปลีก
96,447 คน

การผลิต 88,282 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 
40,266 คน

การก่อสร้าง 33,656 คน

อื น ๆ 80,859 คน

ประถมศึกษาฯ 
225,057 คน

อุดมศึกษา    
84,032 คน

ม.ปลาย         
72,601 คน

ม.ต้น         
69,670 คน

ไม่ระบุ 388 คน

ผู้รอฤดูกาล        
163 คน

ผู้อยู่นอกก่าลังแรงงาน              
(ผู้ที ไม่พร้อมท่างาน)        

209,179 คน

ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุร ีเดือนสิงหาคม 2563 
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2.  การให้บริการจัดหางานของรัฐ 
 ตำแหน่งงาน 281 อัตรา  
       - เพ่ิมข้ึน 39.80% จากเดือนที่ผ่านมา  
      - เพ่ิมข้ึนประมาณ 2 เท่า จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

การบรรจุงาน 205 คน  
  - เพ่ิมข้ึน 57.69% จากเดือนที่ผ่านมา  
  - เพ่ิมข้ึนประมาณ 3 เท่า จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 
 

 
 
 
 

แรงงานในด้านการผลิตฯ

แรงงานด้านการประกอบ

ตัวแทนนายหน้าฯ

เจ้าหน้าท่ีเก็บเงินฯ

พนักงานจัดส่งสินค้า

จ่าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

15 อัตรา (5.34%)

16 อัตรา (5.69%)

20 อัตรา (7.12%)

49 อัตรา (17.44%)

55 อัตรา (19.57%)

การผลิตส่วนประกอบอิเล็กฯ

การผลิตเครื่องจักรฯ

ร้านสะดวกซื้อ/มินิมาร์ท

การผลิตเครื่องเทศฯ

การผลิตอาหารส าเร็จรูปฯ

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

14 อัตรา (4.98%)

23 อัตรา (8.19%)

23 อัตรา (8.19%)

24 อัตรา (8.54%)

32 อัตรา (11.39%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 15.30%

มัธยมศึกษา 36.30%

ปวส. 12.81%

ปวช. 13.88%

281 อัตรา

ป.ตรี ขึ้นไป 13.17%

อนุปริญญา 8.54%

แรงงานในด้านการผลิตฯ

ตัวแทนนายหน้าฯ

เจ้าหน้าท่ีเก็บเงินฯ

แรงงานด้านการประกอบ

พนักงานจัดส่งสินค้า

จ่าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

14 คน (6.83%)

16 คน (7.80%)

17 คน (8.29%)

22 คน (10.73%)

47 คน (22.93%)

ร้านสะดวกซื้อ/มินิมาร์ท

การผลิตเครื่องเทศฯ

การผลิตอาหารส าเร็จรูปฯ

กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารฯ

การผลิตซอสและเครื่องปรุงฯ

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

11 คน (5.37%)

12 คน (5.85%)

14 คน (6.83%)

20 คน (9.76%)

24 คน (11.71%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 7.32%

มัธยมศึกษา 42.44%ปวส. 16.59%

ปวช. 11.22%

205 คน

ป.ตรี ขึ้นไป 
22.44%
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ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 258 คน 
   - เพ่ิมข้ึน 60.25% จากเดือนที่ผ่านมา  
   - เพ่ิมข้ึนประมาณ 5 เท่า จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

  

 
 

ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย   
มีจำนวน 151 อัตรา 
    - เพ่ิมข้ึนประมาณ 3 เท่า จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึนประมาณ 4 เท่า จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที มีความต้องการ 

- การแปรรูปอาหาร 71.52%  
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 21.19% 
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 3.31% 

- ดิจิทัล และการบินและโลจิสติกส์    
  มีจำนวนเท่ากัน 1.32% 

- การแพทย์ครบวงจร และการเกษตรและ 
  เทคโนโลยีชีวภาพ มีจำนวนเท่ากัน 0.66% 

 
ที่มา :  ระบบบริการจัดหางานในประเทศผา่นระบบอิเล็กทรอนกิส์ (e-Service) 

กรมการจัดหางาน 

3. การเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน 2 คน 
    - ลดลง 33.33% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - ลดลง 94.74% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

 
ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

4. การทำงานของคนต่างด้าวคงเหลือ  
    จำนวน 39,263 คน 
    - ลดลง 4.08% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - ลดลง 22.94% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
    จำแนกตามการอนุญาต ดังนี้ 
 - ชั่วคราวทั่วไป 670 คน  - BOI 92 คน 
 - ชนกลุ่มน้อย 2,057 คน  - พิสูจน์สัญชาติ    – คน 
 - นำเข้า 9,986 คน - จำเป็นเร่งด่วน – คน 
 - เดินทางไป-กลับ – คน  
 - มติครม.วันที่ 16 ม.ค.61   2,098  คน 
 - มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62  24,360 คน 
 - กลุ่มประมงทะเล  - คน 
ที่มา : สำนกังานจัดหางานจังหวัด 

5. จำนวนสถานประกอบการและลูกจ้าง คงเหลือ 
    สถานประกอบการ 5,769 แห่ง  
     - เพ่ิมข้ึน 0.09% จากเดือนที่ผ่านมา  
     - เพ่ิมข้ึน 3.65% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

แรงงานในด้านการผลิตฯ

แรงงานด้านการประกอบ

ตัวแทนนายหน้าฯ

เสมียน เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสาร

แรงงานด้านการผลิต

จ่าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

39 คน (15.12%)

26 คน (10.08%)

24 คน (9.30%)

21 คน (8.14%)

18 คน (6.98%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 5.81%

มัธยมศึกษา 
36.05%

ปวส. 13.95% ปวช. 10.08%

258 อัตรา

ป.ตรี ขึ้นไป 34.11%

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 20.53%

มัธยมศึกษา 35.76%

ปวส. 11.26%

ปวช. 15.89%

151 อัตรา

อนุปริญญา 7.95%
ป.ตรี ขึ้นไป 8.61%

1 คน 
(50.00%)

1 คน 
(50.00%)

บริษัทจัดหางานจัดส่ง

Re- Entry

จ่าแนกตามประเภทการเดินทาง
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 การจ้างงาน 115,896 คน  
  - ลดลง 0.38% จากเดือนที่ผ่านมา  
  - ลดลง 0.38% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 
ที่มา : สำนกังานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 

6. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
   สถานประกอบการ 4,897 แห่ง 
    - ลดลง 0.51% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - ลดลง 1.67% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
   ผู้ประกันตน 179,099 คน 
    - ลดลง 0.46% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน 0.47% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

มาตรา จากเดือน
ก่อน 

จากช่วง
เดียวกัน 

ม.33 จำนวน 115,467 คน -1.09% -3.51% 
ม.39 จำนวน   20,963 คน 1.03% 7.32% 
ม.40 จำนวน   42,669 คน 0.58% 9.24% 

ที่มา : สำนกังานประกนัสังคม 

จำนวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
 - สถานประกอบการ จำนวน 1,109 แห่ง 
 - ผู้ประกันตน จำนวน 22,691 คน 
ที่มา : สำนกังานประกนัสังคมจังหวัด 

7. โรงงานอุตสาหกรรมที ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่  

 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

4,278 แห่ง

1,121 แห่ง

185 แห่ง

155 แห่ง

19 แห่ง

11 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

จ่าแนกตามขนาด 

2,115 แห่ง

1,325 แห่ง

450 แห่ง

397 แห่ง

371 แห่ง

การขายส่ง การขายปลีก

การผลิต

การก่อสร้าง

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ

สถานประกอบการ 
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

18,076 คน

24,865 คน

12,999 คน

33,037 คน

12,268 คน

14,651 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

จ่าแนกตามขนาด 

62,663 คน

17,489 คน

11,032 คน

6,267 คน

5,180 คน

การผลิต

การขายส่ง การขายปลีกฯ

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ

การก่อสร้าง

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

เงินทุน 95.80 ล้านบาท

การจ้างงาน 67 คน

กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

จำนวน 2 แห่ง 
ลดลง 66.67% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 


