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1. ข้อมูลการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2563 

 

 

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ประชากรรวม    
803,483 คน

อายุต ่ากว่า 15 ปี 
132,880 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
670,603 คน

ผู้อยู่ในก่าลังแรงงาน              
(ผู้ที พร้อมท่างาน)       

458,051 คน

ผู้ว่างงาน        
9,544 คน

ผู้มีงานท่า    
447,190 คน

เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง 114,901 คน

การขายส่ง การขายปลีก
92,218 คน

การผลิต 86,407 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 
45,720 คน

การก่อสร้าง 30,636 คน

อื น ๆ 77,309 คน

ประถมศึกษาฯ 
223,046 คน

อุดมศึกษา    
78,606 คน

ม.ต้น         
72,973 คน

ม.ปลาย      
70,752 คน

ไม่ระบุ 1,813 คน

ผู้รอฤดูกาล        
1,317 คน

ผู้อยู่นอกก่าลังแรงงาน              
(ผู้ที ไม่พร้อมท่างาน)        

212,552 คน

ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุร ีเดือนธันวาคม 2563 
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2.  การให้บริการจัดหางานของรัฐ 
 ตำแหน่งงาน 669 อัตรา  
       - เพ่ิมข้ึน ประมาณ 6 เท่า จากเดือนที่ผ่านมา 
      - เพ่ิมข้ึน ประมาณ 5 เท่า จากช่วงเดียวกันปีก่อน  
 

 
 

 
 

 

การบรรจุงาน 242 คน  
  - เพ่ิมข้ึน 66.90% จากเดือนที่ผ่านมา 
  - เพ่ิมข้ึน ประมาณ 3 เท่า จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 
 

 
 
 

แรงงานในด้านการผลิตฯ

พนักงานจัดส่งสินค้า

เจ้าหน้าท่ีเก็บเงินฯ

ผู้ตรวจสอบคุณภาพฯ

เสมียนพนักงานท่ัวไปฯ

อื่น ๆ

จ่าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

8 อัตรา (1.20%)

9 อัตรา (1.35%)

12 อัตรา (1.79%)

15 อัตรา (2.24%)

529 อัตรา (79.07%)

96 อัตรา (14.35%)

การผลิตปูนซีเมนต์

การผลิตผลไม้และผักฯ

การถนอมผลไม้และผัก

การผลิตผลิตภัณฑ์ขัดถู

การขายส่งสินค้าท่ัวไป

อื่น ๆ

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

15 อัตรา (2.24%)

20 อัตรา (2.99%)

23 อัตรา (3.44%)

77 อัตรา (11.51%)

315 อัตรา (47.09%)

219 อัตรา (32.74%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 24.36%

มัธยมศึกษา 43.80%

ปวส. 4.48%

ปวช. 22.42%
669 อัตรา

ป.ตรี ขึ้นไป 2.69%
อนุปริญญา 

2.24%

แรงงานในด้านการผลิตฯ

พนักงานขับรถยนต์

ผู้ตรวจสอบคุณภาพฯ

พนักงานจัดส่งสินค้า

เสมียน เจ้าหน้าท่ีฯ

อื่น ๆ

จ่าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

5 คน (2.07%)

6 คน (2.48%)

7 คน (2.89%)

8 คน (3.31%)

138 คน (57.02%)

78 คน (32.23%)

การผลิตผลไม้และผักฯ

การแปรรูปและถนอมผลไม้ฯ

การบริการฟอกและย้อมสี

การผลิตอาหารส าเร็จรูปฯ

การขนส่งสินค้าอื่น ๆ ทางถนน

อื่น ๆ

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

89 คน (36.78%)

11 คน (4.55%)

11 คน (4.55%)

15 คน (6.20%)

43 คน (17.77%)

9 คน (3.72%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 21.90%

มัธยมศึกษา 46.28%

ปวส. 5.79%

ปวช. 13.22%

242 อัตรา

ป.ตรี ขึ้นไป 12.40%อนุปริญญา 
0.41%
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ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 449 คน 
    - เพ่ิมข้ึน ประมาณ 2 เท่า จากเดือนที่ผ่านมา 
 - เพ่ิมข้ึน ประมาณ 4 เท่า จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 
ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย   
มีจำนวน 204 อัตรา 
    - เพ่ิมข้ึน ประมาณ 5 เท่า จากเดือนที่ผ่านมา 
 - เพ่ิมข้ึน ประมาณ 3 เท่า จากช่วงเดียวกันปีก่อน  
 

10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที มีความต้องการ 
- การแปรรูปอาหาร 80.88% 
- การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 7.84% 
- การบินและโลจิสติกส์ 4.90%  
- ดิจิทัล 2.45% 
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 1.47% 
- หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว 
  กลุ่มรายไดฯ้ มีจำนวนเท่ากัน 0.98% 
- ยานยนต์สมัยใหม่ 0.49% 

 
ที่มา :  ระบบบริการจัดหางานในประเทศผา่นระบบอิเล็กทรอนกิส์ (e-Service) 

กรมการจัดหางาน 

3. การเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน 4 คน 
    - มีจำนวนเท่ากับ เดือนที่ผ่านมา  
    - ลดลง 84.62% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

จำแนกตามประเภทการเดินทาง จำนวน ร้อยละ 
- เดินทางด้วยตนเอง 0 0.00 
- กรมการจัดหางานจัดส่ง 0 0.00 
- นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงาน 0 0.00 
- นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน 0 0.00 
- บริษัทจัดหางานจัดส่ง 2 50.00 
- RE-ENTRY 2 50.00 

รวม 4 100.00 

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

4. การทำงานของคนต่างด้าวคงเหลือ  
    จำนวน 40,264 คน 
    - ลดลง 0.53% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - ลดลง 26.58% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

    จำแนกตามการอนุญาต ดังนี้ 
 - ชั่วคราวทั่วไป 670 คน  - พิสูจน์สัญชาติ    – คน 
 - นำเข้า 9,046 คน  - ยื่นคำขอทดแทน – คน 
 - BOI 93 คน   - ชนกลุ่มน้อย 1,925 คน
  - มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62  25,335 คน 
 - มติครม.วันที่ 4 ส.ค. 63    3,195 คน 

ที่มา : สำนกังานจัดหางานจังหวัด 

 

แรงงานในด้านการผลิตฯ

เสมียน เจ้าหน้าท่ีฯ

เจ้าหน้าท่ีส านักงาน

เสมียนพนักงานท่ัวไปฯ

พนักงานบัญชี

อื่น ๆ

จ่าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

159 คน (35.41%)

27 คน (6.01%)

14 คน (3.12%)

11 คน (2.45%)

170 คน (37.86%)

68 คน (15.14%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา
ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 12.92%

มัธยมศึกษา 
26.06%

ปวส. 7.35%
ปวช. 8.02%

449 อัตรา

ป.ตรี ขึ้นไป 45.43%

อนุปริญญา 0.22%

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 25.98%

มัธยมศึกษา 43.63%

ปวส. 5.39%

ปวช. 18.14%
204 อัตรา

ป.ตรีขึ้นไป 3.92%อนุปริญญา 2.94%
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5. จำนวนสถานประกอบการและลูกจ้าง คงเหลือ 
    สถานประกอบการ 5,764 แห่ง  
     - เพ่ิมข้ึน 0.12% จากเดือนที่ผ่านมา  
     - เพ่ิมข้ึน 2.49% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 
 การจ้างงาน 114,885 คน  
  - ลดลง 0.28% จากเดือนที่ผ่านมา  
  - ลดลง 3.19% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 
ที่มา : สำนกังานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 

6. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
   สถานประกอบการ 4,906 แห่ง 
    - ลดลง 0.18% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - ลดลง 0.99% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
   ผู้ประกันตน 181,959 คน 
    - เพ่ิมข้ึน 0.53% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน 1.12% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

มาตรา 
ธ .ค .   พ.ย .   พ.ย .  จาก จากช่วงเดียว 

63 62 63 เดือนก่อน กันปีก่อน 

ม.33 (คน) 116,851 119,894 117,414 0.48 -2.07 

ม.39 (คน) 20,760 19,661 20,920 0.77 6.40 

ม.40 (คน) 43,395 40,393 43,625 0.53 8.00 

ที่มา : กองวิจยัและพัฒนา สำนกังานประกนัสังคม (www.sso.go.th)  

จำนวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
 - สถานประกอบการ จำนวน 1,100 แห่ง 
 - ผู้ประกันตน จำนวน 23,120 คน 

ที่มา : สำนกังานประกนัสังคมจังหวัด 

7. โรงงานอุตสาหกรรมที ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่  

 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

4,273 แห่ง

1,124 แห่ง

182 แห่ง

157 แห่ง

18 แห่ง

10 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 

2,113 แห่ง

1,313 แห่ง

450 แห่ง

398 แห่ง

373 แห่ง

การขายส่ง การขายปลีก

การผลิต

การก่อสร้าง

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ

สถานประกอบการ 
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

17,998 คน

24,857 คน

12,883 คน

33,532  คน

12,041  คน

13,574  คน

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 

61,705 คน

17,483 คน

11,133 คน

6,092 คน

5,265 คน

การผลิต

การขายส่ง การขายปลีก

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ

การก่อสร้าง

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

เงินทุน 43.56 ล้านบาท

การจ้างงาน 188 คน

กิจการผลิตฮอร์โมนพืช สารก่าจัดศัตรูพืชฯ 
กิจการผลิตปะเก็นยาง กิจการผลิตถุงพลาสติก

จำนวน 21 แห่ง 
เพิ่มข้ึนประมาณ 21 เท่า 
ช่วงเดียวกันปีก่อน 


