ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนมกราคม 2564
1. ข้อมูลการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2563

ประชากรรวม
803,483 คน

อายุต่ากว่า 15 ปี
132,880 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
670,603 คน

ผู้อยู่ในก่าลังแรงงาน
(ผู้ทีพร้อมท่างาน)
458,051 คน

ผู้ว่างงาน
9,544 คน

ผู้มีงานท่า
447,190 คน

ผู้อยู่นอกก่าลังแรงงาน
(ผู้ทีไม่พร้อมท่างาน)
212,552 คน

ผู้รอฤดูกาล
1,317 คน

ประถมศึกษาฯ
223,046 คน

เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง 114,901 คน

อุดมศึกษา
78,606 คน

การขายส่ง การขายปลีก
92,218 คน

ม.ต้น
72,973 คน

การผลิต 86,407 คน

ม.ปลาย
70,752 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
45,720 คน

ไม่ระบุ 1,813 คน

การก่อสร้าง 30,636 คน

อืน ๆ 77,309 คน

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
(1)

2. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
ตำแหน่งงาน 310 อัตรา
- ลดลง 53.66% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 46.46%จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จ่าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
แรงงานในด้านการผลิตฯ
ตัวแทนนายหน้าฯ

60 อัตรา (19.35%)

16 อัตรา (5.16%)

ช่างซ่อมและปรับแต่งฯ

14 อัตรา (4.52%)

จ่าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
64 คน (37.65%)

แรงงานในด้านการผลิตฯ
เสมียน เจ้าหน้าที่ฯ
เสมียนพนักงานฯ

23 อัตรา (7.42%)

เสมียน เจ้าหน้าที่ฯ

การบรรจุงาน 170 คน
- ลดลง 29.75% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 97.67% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ช่างซ่อมและปรับแต่งฯ
พนักงานบัญชี

13 คน (7.65%)
11 คน (6.47%)
9 คน (5.29%)
6 คน (3.53%)
67 คน (39.41%)

อื่น ๆ
เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

11 อัตรา (3.55%)
186 อัตรา (60.00%)

อื่น ๆ

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การผลิตผลไม้และผักฯ

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การผลิตผลไม้และผักฯ
การขายส่งวัสดุก่อสร้าง

35 อัตรา (11.29%)
27 อัตรา (8.71%)

การผลิตเครื่องมือฯ

34 คน (20.00%)
13 คน (7.65%)

การขายปลีกสินค้าฯ

9 คน (5.29%)

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร

9 คน (5.29%)
7 คน (4.12%)

การผลิตเครื่องมือฯ

18 อัตรา (5.81%)

การแปรรูปและการถนอมฯ

การขายปลีกสินค้าฯ

16 อัตรา (5.16%)

อื่น ๆ

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร

16 อัตรา (5.16%)

98 คน (57.65%)

198 อัตรา (63.87%)

อื่น ๆ

จ่าแนกตามระดับการศึกษา
ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 7.65%

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ป.ตรี ขึ้นไป 29.41%

ป.ตรี ขึ้นไป 17.10%
อนุปริญญา
4.84%

170 อัตรา

ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 12.26%

310 อัตรา

ปวส. 15.88%
มัธยมศึกษา 26.45%

ปวส. 20.65%

มัธยมศึกษา
34.12%

ปวช. 12.94%

ปวช. 18.71%

(2)

ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 235 คน
- ลดลง 47.66% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 13.92% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จ่าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
แรงงานในด้านการผลิตฯ

จ่าแนกตามระดับการศึกษา
ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 14.29%

ป.ตรีขึ้นไป 19.05%

อนุปริญญา 5.56%

126 อัตรา

66 คน (28.09%)

เสมียน เจ้าหน้าที่ฯ
เจ้าหน้าที่สานักงาน

ปวส. 17.46%

27 คน (11.49%)

ปวช. 15.08%

14 คน (5.96%)

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

14 คน (5.96%)

พนักงานบัญชี

11 คน (4.68%)

ที่มา : ระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
กรมการจัดหางาน
103 คน (43.83%)

อื่น ๆ

จ่าแนกตามระดับการศึกษา
ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 6.81%

ป.ตรี ขึ้นไป 28.94%

มัธยมศึกษา
28.57%

มัธยมศึกษา
27.66%

235 อัตรา

ปวช. 13.19%
ปวส. 23.40%

ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีจำนวน 126 อัตรา
- ลดลง 38.24% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 48.57% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ทีมีความต้องการ
- การแปรรูปอาหาร 61.90%
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 14.29%
- การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 10.32%
- ดิจิทัล และหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม
มีจำนวนเท่ากัน 4.76%
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 3.17%
- ยานยนต์สมัยใหม่ 0.79%

3. การเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน 7 คน
- เพิ่มขึ้น 75.00% เดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 81.58% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จำแนกตามประเภทการเดินทาง
- เดินทางด้วยตนเอง
- กรมการจัดหางานจัดส่ง
- นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงาน
- นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน
- บริษัทจัดหางานจัดส่ง
- RE-ENTRY
รวม

จำนวน
1
0
3
0
0
3
7

ร้อยละ
14.29
0.00
42.86
0.00
0.00
42.86
100.00

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

4. การทำงานของคนต่างด้าวคงเหลือ
จำนวน 40,340 คน
- เพิ่มขึ้น 0.19% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 26.91% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จำแนกตามการอนุญาต ดังนี้
- ชั่วคราวทั่วไป 666 คน - พิสูจน์สัญชาติ – คน
- นำเข้า 9,050 คน
- ยื่นคำขอทดแทน – คน
- BOI 92 คน
- ชนกลุ่ ม น้ อ ย 1,925 คน
- มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62 25,412 คน
- มติครม.วันที่ 4 ส.ค. 63 3,195 คน
ที่มา : สำนักงานจัดหางานจังหวัด
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5. จำนวนสถานประกอบการและลูกจ้าง คงเหลือ
สถานประกอบการ 5,791 แห่ง
- เพิ่มขึ้น 0.47% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 2.51% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
ขนาด 1-9 คน

176 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

158 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

20 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

10 แห่ง

การขายส่ง การขายปลีก

2,115 แห่ง

การผลิต
457 แห่ง
400 แห่ง
372 แห่ง

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

5,037 คน

6. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ
สถานประกอบการ 4,901 แห่ง
- ลดลง 0.10% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 0.97% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
ผู้ประกันตน 182,204 คน
- เพิ่มขึ้น 0.13% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 1.00% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
ธ.ค.

ม.ค.

ม.ค.

จาก

จากช่วงเดียว

63

63

64

ม.33 (คน)

117,414

119,967

117,154

-0.22

-2.34

ม.39 (คน)

20,920

19,699

21,209

1.38

7.67

ม.40 (คน)

43,625

40,731

43,841

0.50

7.64

เดือนก่อน กันปีก่อน

จำนวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ
- สถานประกอบการ จำนวน 1,092 แห่ง
- ผู้ประกันตน จำนวน 22,897 คน
ที่มา : สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

7. โรงงานอุตสาหกรรมทีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่

18,026 คน

ขนาด 10-49 คน

25,212 คน
12,401 คน

ขนาด 100-499 คน

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

6,456 คน

ที่มา : กองวิจยั และพัฒนา สำนักงานประกันสังคม (www.sso.go.th)

จ่าแนกตามขนาด

ขนาด 500-999 คน

การก่อสร้าง

มาตรา

1,319 แห่ง

การจ้างงาน 114,299 คน
- ลดลง 0.51% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 3.70% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ขนาด 50-99 คน

11,073 คน

ที่มา : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

ขนาด 1-9 คน

17,605 คน

1,148 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ

60,808 คน

การขายส่ง การขายปลีก

4,279 แห่ง

ขนาด 10-49 คน

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

การผลิต

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ

จ่าแนกตามขนาด

การก่อสร้าง

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

ไม่มีจำนวนโรงงาน
ทีได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการใหม่

เงินทุน - ล้านบาท
การจ้างงาน - คน

31,753 คน

-

13,590 คน
13,317 คน

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(4)

