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ค าน า 
 
 รายงาน ขຌอมูลพืๅนฐานดຌานรงงานภาคตะวันตก ป โ5ๆใ ลมนีๅ จัดท่าขึๅนดยการรวบรวม
ขຌอมูลทัไวไป฿น ่ จังหวัดภาคตะวันตก ซึไงไดຌก จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ พชรบุรี 
ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ละสุพรรณบุรี รวมทัๅงขຌอมูลดຌานรงงาน ขຌอมูลการ฿หຌบริการจัดหางาน
฿นประทศ ขຌอมูลการฝຄกอาชีพ ขຌอมูลการดินทางไปท่างานตางประทศ ละขຌอมูลรงงานตางดຌาวทีไไดຌรับ
อนุญาต฿หຌท่างาน พืไอป็นขຌอมูล฿นการสงสริมการมีงานท่าละการวางผนพัฒนาก่าลังรงงาน฿หຌ
สอดคลຌองกับความตຌองการของตลาดรงงาน 
  
 ศูนย์บริหารขຌอมูลตลาดรงงานภาคตะวันตก ขอขอบคุณหนวยงานตาง โ ทีไ฿หຌความอนุคราะห์
ขຌอมูลท่า฿หຌอกสารลมนีๅสรใจสมบูรณ์ดຌวยดี หวังป็นอยางยิไงวา อกสารฉบับนีๅจะป็นประยชน์ตอ
หนวยงานภาครัฐ ภาคอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนนักรียน นักศึกษา ละผูຌทีไสน฿จไดຌตามสมควร           
ทัๅงนีๅ ทานสามารถปຂดดูรายละอียดทัๅงหมดของรายงาน ขຌอมูลพืๅนฐานดຌานรงงานภาคตะวันตก           
ป โ5ๆใ ไดຌจาก http://www.doe.go.th/lmi_ratchaburi     
 
 
                 ศูนย์บริหารขຌอมูลตลาดรงงานภาคตะวันตก  
                 สิงหาคม  โ5ๆไ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 
                        หน้า 

ค าน า           
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร                      ิแี 
ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานภาคตะวันตก            1 
ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานรายจังหวัด 
-  จังหวัดกาญจนบุรี แ็ 
-  จังหวัดนครปฐม ใเ 
-  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ไใ 
-  จังหวัดพชรบุรี  5ๆ 
-  จังหวัดราชบุรี  ๆ้ 
-  จังหวัดสมุทรสาคร  ่2 
-  จังหวัดสมุทรสงคราม  ้ๆ 
-  จังหวัดสุพรรณบุรี แเ้ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

แ. ข้อมูลทั่วเป 
 ภาคตะวันตกประกอบดຌวย ่ จังหวัด ไดຌก จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ พชรบุรี 
ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ละสุพรรณบุรี มีพืๅนทีไทัๅงหมด ไๆุเ่็.็5็ ตารางกิลมตร          
การปกครองบงป็น ๆโ อ่าภอ ๆใ5 ต่าบล 5ุ5็่ หมูบຌาน โเๆๆ ทศบาลมือง/ต่าบล ไ่ไ อบต. 
ประชากรสวน฿หญมีอาชีพท่านา ท่าสวน ละการประมง ิขຌอมูลจาก : กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน
กระทรวงมหาดไทย ขຌอมูลจากวใบไซต์ ณ วันทีไ โใ มี.ค. ๆใี 
 
 ประชากร มีทัๅงสิๅน 5.็ใ ลຌานคน ก่าลังรงงานรวมประมาณ ใ.ไๆ ลຌานคน ป็นผูຌมีงานท่าประมาณ 
ใ.ไแ ลຌานคน คิดป็นรຌอยละ ้่.ไ่ ของก่าลังรงงาน สวน฿หญอยู฿นอุตสาหกรรมการผลิต รองลงมาคือ 
อุตสาหกรรมกษตรกรรม การป่าไมຌละการประมง อุตสาหกรรมการขายสง การขายปลีก อุตสาหกรรม
กิจกรรมรงรมละอาหาร ละอุตสาหกรรมการกอสรຌาง ดยผูຌมีงานท่าสวน฿หญมีการศึกษา฿นระดับ
ประถมศึกษาละตไ่ากวามากทีไสุด รຌอยละ ไ5.ๆโ ผูຌวางงานมีประมาณ ไ.ไ่ หมืไนคน คิดป็นรຌอยละ แ.โ้ 
 
 การศึกษา ปการศึกษา โ5ๆใ มีสถานศึกษารวมทัๅงสิๅน โุๆเแ หง นักรียน/นักศึกษา ประมาณ 
้.ๆ็ สนคน ดยบงตามประภทสถานศึกษาไดຌดังนีๅ 

1. ประภทสามัญศึกษา มีสถานศึกษา จ่านวน โุ5แ่  หง นักรียน  จ่านวน ่แุ่้็โ คน 
2. ประภทอาชีวศึกษา  มีสถานศึกษา จ่านวน     ๆเ  หง นักศึกษา จ่านวน   ๆุ่่็็ คน 
3. ประภทอุดมศึกษา   มีสถานศึกษา จ่านวน     โใ  หง นักศึกษา จ่านวน   ็ุ่่็่ คน 
 
ผูຌทีไก่าลังศึกษาชัๅนปสุดทຌาย ปการศึกษา โ5ๆใ มีจ่านวนทัๅงสิๅน โแใุไโ5 คน ไดຌก ระดับ

ประถมศึกษา จ่านวน ๆไุ่เโ คน ระดับมัธยมศึกษาปทีไ ใ จ่านวน ๆ็ุ่ไใ คน ระดับมัธยมศึกษาปทีไ ๆ 
จ่านวน ใุ้้็ใ คน ระดับปวช. จ่านวน แ5ุแๆเ คน ระดับปวส. จ่านวน แเุเ5ๆ คน ระดับอนุปริญญา 
จ่านวน โ่ คน ระดับปริญญาตรี จ่านวน แไุๆแ็ คน ระดับป.บัณฑิต จ่านวน ็เ คน ระดับปริญญาท 
จ่านวน ็5แ คน ละระดับปริญญาอก จ่านวน แโ5 คน 
 
โ. การลงทุน   

ป โ5ๆใ มีจ่านวนรงงานทีไไดຌรับอนุญาต฿หຌด่านินกิจการ฿หมจากกรมรงงานอุตสาหกรรม       
จ่านวน 5ๆแ หง งินลงทุน จ่านวน โุ่5้โ.่โ ลຌานบาท มีการจຌางรงงาน จ่านวน แ5ุใ5ไ คน         
ดยประภทกิจการทีไไดຌรับอนุญาต฿หຌด่านินกิจการมากทีไสุด ไดຌก กิจการรีดยาง ผลิตยางขึๅนรูป กิจการ
ผลิตละติดตัๅงครงประตู - หนຌาตาง อลูมินียมส่าหรับ฿ชຌ฿นการกอสรຌาง กิจการผลิตผักละผลไมຌอบหຌง 
กิจการฆาสัตว์ปกละช่าหละไก ละกิจการหຌองยในกใบสินคຌาทัไวไปป็นตຌน   

สถานประกอบการทีไขึๅนทะบียนประกันสังคม รวมทัๅงป โ5ๆใ จ่านวน ไแุเ่ใ หง มีผูຌประกันตน 
ประมาณ แ.5เ ลຌานคน มีสถานประกอบการทีไลิกจຌางรงงาน จ่านวน ใุ็เ็ หง ผูຌประกันตนทีไถูก      
ลิกจຌาง จ่านวน แุ่โ่่ คน สถานประกอบการทีไมีรงงานตางดຌาวขึๅนทะบียน฿นระบบประกันสังคม 
จ่านวน แโุแ่แ หง ละมีรงงานตางดຌาว฿นระบบประกันสังคม ประมาณ โ.่ไ สนคน 
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ใ. การ฿ห้บริการจัดหางาน฿นประทศ 
 ฿นป โ5ๆใ ิมกราคม – ธันวาคมี มีนายจຌาง/สถานประกอบการจຌงความตຌองการรงงาน 
ิต่าหนงงานวางี จ่านวน ็ใุโไ่ อัตรา ป็นต่าหนงงาน฿นจังหวัดสมุทรสาครมากทีไสุด รຌอยละ ใใ.เใ 
รองลงมาคือ จังหวัดนครปฐม รຌอยละ โแ.โ่ ละจังหวัดกาญจนบุรี รຌอยละ แแ.ใ่ ประภทอาชีพทีไม ี 
ความตຌองการรงงานมากทีไสุด ไดຌก อาชีพรงงาน฿นดຌานการผลิตตาง โ , รงงานทัไวไป อาชีพรงงาน
ดຌานการผลิต อาชีพรงงานดຌานการประกอบ อาชีพพนักงานจัดสงสินคຌา ละอาชีพตัวทนนายหนຌาขาย
บริการธุรกิจ ป็นตຌน   
 

 ผูຌสมัครงานมีจ่านวน ใแุแ่่ คน ป็นผูຌสมัครงาน฿นจังหวัดนครปฐมมากทีไสุด รຌอยละ โ้.5้ 
รองลงมาคือ จังหวัดสมุทรสาคร รຌอยละ โใ.็ๆ ละจังหวัดกาญจนบุรี รຌอยละ ้.5แ ป็นผูຌสมัครงานทีไมี
การศึกษา฿นระดับมัธยมศึกษามากทีไสุด รຌอยละ ไเ.ๆๆ รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรีขึๅนไป รຌอยละ โเ.้5 
ระดับประถมศึกษาละตไ่ากวา รຌอยละ โเ.ๆ็ ระดับปวส. รຌอยละ ้.ๆเ ระดับปวช. รຌอยละ ็.่่ ละ
ระดับอนุปริญญา รຌอยละ เ.โใ  
 

 ส่าหรับการบรรจุงานมีจ่านวน โใุแ่เ คน คิดป็นรຌอยละ ็ไ.ใโ ของผูຌสมัครงานทัๅงหมด ละ   
คิดป็นรຌอยละ ใแ.ๆ5 ของต่าหนงงานวางทัๅงหมด ดยจังหวัดนครปฐมไดຌรับการบรรจุงานมากทีไสุด รຌอยละ 
โ้.โ็ รองลงมาคือ จังหวัดสมุทรสาคร รຌอยละ โ่.ใไ ละจังหวัดพชรบุรี รຌอยละ ่.ใ้ ประภทอาชีพทีไมี
การบรรจุงานมากทีไสุด ไดຌก อาชีพรงงาน฿นดຌานการผลิตตาง โ , รงงานทัไวไป อาชีพสมียนพนักงาน
ทัไวไป,พนักงานธุรการ อาชีพพนักงานขาย ละผูຌน่าสนอสินคຌา อาชีพพนักงานบริการลูกคຌา ละอาชีพ
จຌาหนຌาทีไคลังสินคຌา 
 
ไ. การฝึกอาชีพ 
 สถาบันพัฒนาฝมือรงงาน/ศูนย์พัฒนาฝมือรงงานไดຌด่านินการฝຄกอาชีพ฿น ไ กิจกรรมหลัก 
จ่านวน แใุโใโ คน ไดຌก กิจกรรมตรียมขຌาท่างาน ไ่ไ คน กิจกรรมยกระดับฝมือรงงาน จ่านวน 
ุ่ใไ5 คน กิจกรรมสริมทักษะรงงาน จ่านวน โุไไไ คน ละกิจกรรมการทดสอบมาตรฐานฝมือรงงาน 
จ่านวน แุ้5้ คน 
 
5. การดินทางเปท างานตางประทศ 
 รงงาน฿นภาคตะวันตก ไดຌรับอนุญาต฿หຌดินทางไปท่างานตางประทศ ตัๅงตดือนมกราคม -
ธันวาคม โ5ๆใ มีจ่านวน ็โ็ คน สวน฿หญจะป็นผูຌทีไคยท่างาน฿นตางประทศอยูลຌว ิRE-ENTRY)     
รຌอยละ 5ๆ.้5 รองลงมาคือ นายจຌางพาลูกจຌางไปท่างาน รຌอยละ แไ.่ๆ บริษัทจัดหางานจัดสง รຌอยละ 
แไ.เใ ละดินทางดຌวยตนอง รຌอยละ แเ.ใโ รวมวิธีการดินทางทัๅง 5 วิธีของกรมการจัดหางาน จังหวัดทีไมี      
ผูຌดินทางไปท่างานตางประทศมากทีไสุด คือ จังหวัดนครปฐม รຌอยละ แ่.โ้ รองลงมาไดຌก จังหวัด
กาญจนบุรี รຌอยละ แ็.เๆ จังหวัดสุพรรณบุรี รຌอยละ แ5.้ๆ ละจังหวัดราชบุรี รຌอยละ แ5.ๆ่   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(3)  

6. แรงงานตางด้าว 
 รงงานตางดຌาวคงหลือ ณ ดือนธันวาคม ป โ56ใ จ่านวน 5แ็ุใ5เ คน ไดຌก รงงานตางดຌาว
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันทีไ โเ ส.ค. ๆโ ตออายุ฿บอนุญาตท่างาน฿นรูปบบ ิMOU) ภาย฿นประทศ 
จ่านวน โใแุ็5้ คน ประภทน่าขຌา จ่านวน แ็ๆุโแไ คน ตามมติคณะรัฐมนตรี วันทีไ 4 ส.ค. 63 (ภาย฿ตຌ
สถานการณ์การพรระบาดของรคไวรัสครนา 2019) จ่านวน 42ุแ้แ คน ประภทพิสูจน์สัญชาติ จ่านวน 
ใ5ุๆ้5แ คน ชนกลุมนຌอย จ่านวน โแุ่ไแ คน ประภทชัไวคราว ิทัไวไปี จ่านวน ุ้เ็ใ คน ประภท BOI 
จ่านวน ๆแ่ คน ละประภทยืไนค่าขอทดทน จ่านวน ใ คน ดยจังหวัดสมุทรสาคร มีจ่านวนรงงานตาง
ดຌาวมากทีไสุด รຌอยละ 5ใ.เเ รองลงมาไดຌก จังหวัดนครปฐม รຌอยละ แ่.้ไ จังหวัดราชบุรี รຌอยละ ็.็่ 
ละจังหวัดกาญจนบุรี รຌอยละ 5.ๆ่ 
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แ. ข้อมูลทั่วเป  

แ.แ  ภูมิประทศ  
             ภาคตะวันตก ประกอบดຌวย ่ จังหวัด ไดຌก จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์  
พชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ละสุพรรณบุรี มีพืๅนทีไทัๅงหมด ไๆุเ่็.็5็ ตารางกิลมตร 
สวน฿หญป็นภูขาสลับกับหุบขาทีไคอนขຌางชันละคบกวาหุบขาของภาคหนือ นืไองจากการกัดซาะของ
มนๅ่าล่าธาร มีภูมิประทศคลຌายภาคหนือ มีทือกขา ไดຌก ทือกขาตะนาวศรี ป็นนวบงขตไทยกับ
สาธารณรัฐหงสหภาพมียนมาร์ มีชองทางติดตอทีไดานสิงขรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ละดานบຌองตีๅ  จังหวัด
กาญจนบุรี อยูระหวางมนๅ่าคว฿หญละมนๅ่าควนຌอย สวน฿หญป็นภูขาหินปูน  มีถๅ่าหินงอก หินยຌอย   
ป็นขตทีไราบ อยูระหวางขตทือกขากับทีไราบตไ่าภาคกลางจนถึงอาวไทย ป็นทีไราบลุมมนๅ่า  ไดຌก ทีไราบ
ลุมมนๅ่ามกลอง ทีไราบลุมมนๅ่าพชรบุรี ละทีไราบชายฝัດงทะลทีไป็นหาดทรายสวยงาม ชน หาดชะอ่า 
หาดหัวหินละอาวมะนาว มนๅ่าทีไส่าคัญของภาคตะวันตก ไดຌก มนๅ่ามกลอง มนๅ่าคว฿หญ หรือมนๅ่า
ศรีสวัสดิ์ มนๅ่าควนຌอย หรือมนๅ่าไทรยค มนๅ่าพชรบุรี ละมนๅ่าปราณบุรี  

อาณาขตติดตอ 
 ทิศหนือ ติดตอ  จังหวัดตาก อุทัยธานี ละชัยนาท 
 ทิศ฿ตຌ  ติดตอ  จังหวัดชุมพร 
 ทิศตะวันออก ติดตอ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อางทอง สิงห์บุรี นนทบุรี กรุงทพฯ            
                                 ละอาวไทย  
 ทิศตะวันตก ติดตอ  สาธารณรัฐหงสหภาพมียนมาร์ ละทือกขาตะนาวศรี   
  

 แ.โ  การปกครอง ภาคตะวันตก  แบงการปกครอง ดังนี้ 
 

 
จังหวัด 

การปกครอง 

  อ าภอ/กิ่งอ าภอ ต าบล หมูบ้าน 
  ทศบาลนคร/ 
  มือง/ต าบล 

     อบต. 

กาญจนบุร ี แใ  ้่  ้59 49  72  
นครปฐม ็  แเๆ  ้ใ0 24  92  
ประจวบครีีขันธ ์ ่  ไ่  ไใ5 16  44  
พชรบุร ี ่  ้ใ  ๆ้่ 15  69  
ราชบุร ี แเ  แเ4  975 34  77  
สมุทรสาคร ใ  ไเ  โ90 14  23  
สมุทรสงคราม ใ  ใๆ  โ่ไ 9  26  
สุพรรณบุร ี แเ  แแเ  แุเเ7 45  81  

รวม 62  6ใ5  5ุ578 206  484  

ทีไมา :  กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน กระทรวงมหาดไทย ิขຌอมูลจากวใบไซต์ ณ วันทีไ 23 มี.ค. ๆใี 
 

แ.ใ  พืชศรษฐกิจ 
               ขຌาวนาป ขຌาวนาปรัง อຌอย มันส่าปะหลัง ยางพารา มะพรຌาว ละขຌาวพด 
 
 



 โ 

 แ.ไ ศรษฐกิจ 

      ป  โ5ๆ1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด                จ่านวน 1,335,126  ลຌานบาท 
     (Gross provincial product : GPP)  

           ป  โ5ๆ1 รายไดຌฉลีไยตอคนตอป (GPP per capita)     จ่านวน 204,059  บาท 
 

ทีไมา :  ส่านักงานคณะกรรมการพฒันาการศรษฐกจิละสังคมหงชาติ ิขຌอมูลจากวใบไซต์ ณ วันทีไ แ้ ม.ค. ๆไี 
                 
        

 แ.5 การศึกษา ปการศึกษา โ56ใ 
  แ.5.แ จ่านวนสถานศึกษา นักรียนละนักศึกษา ภาคตะวันตก จ่านกตามสังกัด 

  
ข้อมูล 

การจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ิประภทสามัญศกึษาี  

การจัดการศึกษา 
อาชีวศึกษา 

ิประภทอาชีวศึกษาี 

การจัดการศึกษา 
อุดมศึกษา 

ิประภทอุดมศึกษาี 

 
รวมท้ังสิ้น 

สถานศึกษา  ิหงี โุ5แ่  ๆเ  โใ  โุ6เแ  
นักรียน/นักศึกษา ิคนี  ่แุ่้็โ  ๆุ่่็็  ็ุ่่็่  ้66ุ7โ7  
ทีไมา : ส่านักงานศึกษาธิการ ภาค โุ ใุ ไ ละกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม  
  
  แ.5.โ  ประมาณการผูຌส่ารใจการศึกษา โ5ๆใ ภาคตะวันตก จ่านกตามระดับการศึกษา ดังนีๅ 

หนวย : คน 

รวม 
ประถม 
ศึกษา 

มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. อนุ 
ปริญญา ป.ตร ี ป.

บัณฑิต 
ป.ท 

ป.
อก ม.ใ ม.6 

โแใุไโ5 ๆไุ่เโ ๆ็ุ่ไใ ใุ้้็ใ แ5ุแๆเ แเุเ5ๆ โ่ แไุๆแ็ ็เ ็5แ แโ5 
ทีไมา : ส่านักงานศึกษาธิการ ภาค โุ ใุ ไ ละกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม  
 

2. ข้อมูลประชากรและก าลังแรงงาน  
โ.แ ประชากรและก าลังแรงงานของภาคตะวันตก ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                    

 หนวย : คน 

 

สถานภาพแรงงาน 
ป  โ56ใ  

 ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

ประชากรรวม 5,722,599 5,729,696 5,736,637 5,742,934 5,732,966 

แ. ประชากรอายุ แ5 ปขึๅนไป 4,841,659 4,850,975 4,860,253 4,869,204 4,855,523 
    แ.แ  ก่าลังรงงานรวม 3,474,674 3,428,201 3,447,058 3,507,993 3,464,481 
           แ.แ.แ  ผูຌมีงานท่า 3,445,876 3,359,507 3,387,899 3,454,629 3,411,978 
           แ.แ.โ  ผูຌวางงาน 23,174 57,186 48,506 50,438 44,826 
           1.1.3  ก่าลังรงงานทีไรอฤดูกาล  5,623 11,509 10,653 2,926 7,678 
    แ.โ  ผูຌไมอยู฿นก่าลังรงงาน 1,366,985 1,422,774 1,413,195 1,361,211 1,391,041 
           แ.โ.แ  ท่างานบຌาน 365,173 390,599 381,827 359,533 374,283 
           แ.โ.โ  รียนหนังสือ 307,716 305,888 314,092 289,607 304,326 
           1.โ.3  อืไน โ  694,097 726,286 717,275 712,071 712,432 
โ.  ประชากรอายุตไ่ากวา แ5  ป  880,940 878,721 876,384 873,730 877,444 
3.  อัตราการวางงาน 0.67 1.67 1.41 1.44 1.29 
ทีไมา  : ส่านักงานสถิติหงชาต ิ
 



 ใ 

โ.แ.แ ผู้มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษา ภาคตะวันตก ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                                
            หนวย : คน 

 

ระดับการศึกษา ป  โ56ใ  

   ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

รวม 3,445,876 3,359,507 3,387,899 3,454,629 3,411,978 

เมมีการศึกษา 269,504 222,344 200,397 196,782 222,257 
ต่ ากวาประถมศึกษา 575,443 542,142 564,271 552,754 558,653 
ประถมศึกษา 765,412 766,809 776,203 794,105 775,632 
มัธยมศึกษาตอนต้น 590,068 581,923 590,732 619,381 595,526 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 511,925 499,460 511,179 541,156 515,930 
-  สายสามัญ 389,514 368,734 375,915 400,743 383,727 
-  สายอาชีวศึกษา 122,410 130,699 135,264 140,413 132,196 
-  สายวชิาการศึกษา 0 27 0 0 7 
อุดมศึกษา 592,846 602,985 612,166 622,251 607,562 
-  สายวชิาการ 362,631 356,871 373,681 381,929 368,778 
-  สายวชิาชีพ 166,627 183,051 176,791 180,600 176,767 
-  สายวชิาการศึกษา 63,588 63,063 61,695 59,722 62,017 
อืไน โ 104,848 110,091 92,161 111,010 104,528 
ไมทราบ 35,831 33,753 40,791 17,189 31,891 
ทีไมา  : ส่านักงานสถิติหงชาต ิ
 

โ.แ.โ ผู้มีงานท า จ าแนกตามอาชีพ ภาคตะวันตก ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                     
หนวย : คน 

 

อาชีพ 
ป  โ56ใ  

  ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

รวม 3,445,876 3,359,507 3,387,899 3,454,629 3,411,978 

แ. ผูຌบัญญัติกฎหมายขຌาราชการ  
   ระดับอาวุสละผูຌจัดการ 88,324 83,404 87,743 157,749 104,305 
โ. ผูຌประกอบวิชาชีพดຌานตาง โ 161,672 156,795 151,533 159,564 157,391 
ใ. ผูຌประกอบวิชาชีพดຌานทคนคิ 
   สาขาตางโ ละอาชีพทีไกีไยวขຌอง 144,480 128,374 128,319 144,747 136,480 
ไ. สมียน 116,002 119,998 135,162 137,773 127,234 
5. พนักงานบริการละพนักงาน฿น  
    รຌานคຌาละตลาด 725,407 689,698 739,494 695,323 712,480 
ๆ. ผูຌปฏิบัติงานทีไมฝีมือ฿นดຌาน 
   การกษตรละการประมง  625,480 617,591 655,994 665,534 641,150 
็. ผูຌปฏิบัติงานดຌานวามสามารถ            
     ทางฝมือละธุรกิจการคຌาทีไกีไยวขຌอง 430,186 457,497 439,819 411,785 434,822 
่. ผูຌปฏิบัติการรงงานละครืไองจักร 
ละผูຌปฏบิัติงานดຌานการประกอบ   560,341 515,331 489,696 486,955 513,081 
 
 



 ไ 

2.1.2 ิตอี 
 

 

อาชีพ 
ป  โ56ใ  

  ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

้. อาชีพขัๅนพืๅนฐานตาง โ ฿น  
   ดຌานการขายละการ฿หຌบริการ   593,621 590,505 560,139 592,652 584,229 

แเ. อืไน โ ซึไงมิไดຌจ่านกไวຌ  365 316 0 2,547 807 
ทีไมา  : ส่านักงานสถิติหงชาต ิ
 
 

โ.1.3 ผู้มีงานท า จ าแนกตามสถานภาพการท างาน ภาคตะวันตก ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                    
หนวย : คน 

 

สถานภาพการท างาน 
ป  โ56ใ  

  ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

รวม 3,445,876 3,359,507 3,387,899 3,454,629 3,411,978 

นายจຌาง 74,694 70,495 69,131 75,503 72,456 
ลูกจຌางรัฐบาล 261,988 257,799 256,764 261,585 259,534 
ลูกจຌางอกชน 1,708,643 1,669,887 1,660,635 1,695,646 1,683,703 
ท่างานสวนตัว 934,321 899,115 902,732 940,595 919,191 
ชวยธุรกิจครัวรือน 463,673 461,486 498,541 480,787 476,122 
การรวมกลุม 2,558 724 96 512 973 
ทีไมา  :  ส่านักงานสถิติหงชาต ิ
 

โ.1.4 ผู้มีงานท า จ าแนกตามอุตสาหกรรม ภาคตะวันตก ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
หนวย : คน 

 

อุตสาหกรรม 
ป  โ56ใ  

 ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

รวม 3,445,876 3,359,507 3,387,899 3,454,629 3,411,978 

กษตรกรรม การป่าไมຌละการประมง 797,285 790,378 818,206 829,830 808,925 
การท่าหมืองร หมืองหิน 5,332 7,854 8,098 9,972 7,814 
การผลิต 955,881 925,809 863,892 898,192 910,944 
การไฟฟງา กຍาซ ละไอนๅ่า 10,279 9,626 9,404 12,820 10,532 
การจัดหานๅ่า บ่าบัดนๅ่าสีย 9,455 10,238 10,157 13,487 10,834 
การกอสรຌาง 184,664 186,980 184,559 202,797 189,750 
การขายสง การขายปลีก 598,731 572,766 591,718 626,151 597,341 
การขนสงทีไกใบสินคຌา 90,490 72,168 81,310 79,202 80,793 
กิจกรรมรงรมละอาหาร 275,866 272,022 301,028 286,703 283,905 
ขຌอมูลขาวสารละการสืไอสาร 11,630 10,020 6,941 6,272 8,716 
กิจการทางการงนิละการประกันภัย 31,384 35,173 30,149 34,642 32,837 
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 14,299 14,981 13,513 13,413 14,051 
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2.1.4 ิตอี 
 

 

อุตสาหกรรม 
ป  โ56ใ  

     ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

กิจกรรมทางวิชาชีพละทคนิค 18,406 19,040 18,000 16,758 18,051 
การบริหารละการสนับสนุน 34,377 35,529 43,638 38,554 38,025 
การบริหารราชการละปງองกันประทศ 105,239 94,537 101,338 104,655 101,442 
การศึกษา 106,581 110,081 102,522 95,221 103,601 
สุขภาพละสังคมสงคราะห์ 48,607 52,548 61,836 59,273 55,566 
ศิลปะความบันทิงนันทนาการ 29,858 26,228 20,328 21,310 24,431 
กิจกรรมบริการดຌานอืไนโ 98,123 98,332 107,620 88,725 98,200 
ลูกจຌาง฿นครัวรือนสวนบุคคล 16,996 14,880 13,642 14,544 15,015 
องค์การระหวางประทศ 0 0 0 0 0 
ไมทราบ 2,393 316 0 2,107 1,204 
ทีไมา  : ส่านักงานสถิติหงชาต ิ

 
โ.1.5 ผู้มีงานท า จ าแนกตามชั่วมงการท างานตอสัปดาห์ ภาคตะวันตก ป โ56ใ          
                                                                                                                                                                                               

             หนวย : คน 

ชั่วมงการท างาน 
ตอสัปดาห์ 

ป  โ56ใ  

   ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

รวม 3,445,876 3,359,507 3,387,899 3,454,629 3,411,978 

เ  ชัไวมง ิไมไดຌท่างานี 28,498 142,961 38,998 27,047 59,376 
แ -  9  ชัไวมง 8,255 5,942 5,079 1,807 5,270 
แเ - แ้  ชัไวมง 61,563 48,580 30,882 41,492 45,629 
โเ - โ้  ชัไวมง 217,886 168,264 137,402 125,515 162,267 
ใเ - ใไ  ชัไวมง 164,625 176,278 159,467 101,809 150,545 
ใ5 - ใ้ ชัไวมง 351,446 357,788 362,726 396,278 367,059 
ไเ - ไ้  ชัไวมง   1,969,404 1,978,447 2,085,446 2,016,980 2,012,569 
5เ   ชัไวมงขึๅนไป 644,199 481,248 567,899 743,701 609,262 
ทีไมา  :  ส่านักงานสถิติหงชาต ิ

 

 ใ. การลงทุน   
ใ.แ จ่านวนรงงาน งินลงทุน ละการจຌางงาน ทีไไดຌรับอนุมัติ ฿หຌปຂดด่านินกิจการ฿หมทุก

อุตสาหกรรม ป โ5ๆใ   
 

 

 ป โ56ใ 
รงงาน  
ิแหงี 

งินลงทุน  
(ล้านบาท) 

การจ้างแรงงาน  
(คน) 

มกราคม - ธันวาคม 5ๆแ โุ่5้โ.่โ    แ5ุใ5ไ  
 ทีไมา :  กรมรงงานอุตสาหกรรม 



 ๆ 

  ไ. การ฿ห้บริการประกันสังคม 
       ไ.แ สถานประกอบการและผู้ประกันตน ภาคตะวันตก ข้อมูล ณ ดือนธันวาคม ป โ56ใ 

จังหวัด สถานประกอบการ ิแหงี ผู้ประกันตน ิคนี 
กาญจนบุร ี 3,147 130,173 
นครปฐม 9,481 325,761 
ประจวบคีรีขันธ ์ 3,545 96,441 
พชรบุร ี 2,695 87,016 
ราชบุร ี 4,906 181,959 
สมุทรสาคร 11,685 530,648 
สมุทรสงคราม 1,565 44,584 
สุพรรณบุร ี 4,059 106,028 

รวม 41,083 1,502,610 
ทีไมา : ส่านักงานประกันสังคมจังหวัด 
 

4.2 สถานประกอบการและผู้ประกันตน ิแรงงานตางด้าวี ภาคตะวันตก ข้อมูล ณ ดือน
ธันวาคม ป โ56ใ 

จังหวัด สถานประกอบการ ิแหงี ผู้ประกันตน ิคนี 
กาญจนบุร ี 849 15,042 
นครปฐม 2,325 48,450 
ประจวบคีรีขันธ ์ 726 9,343 
พชรบุร ี 692 13,831 
ราชบุร ี 1,100 23,120 
สมุทรสาคร 4,836 160,036 
สมุทรสงคราม 611 5,961 
สุพรรณบุร ี 1,042 7,884 

รวม 12,181 283,667 
ทีไมา : ส่านักงานประกันสังคมจังหวัด 
 

  4.3 การลิกจ้างแรงงาน จ าแนกตามรายจังหวัด ภาคตะวันตก ป โ56ใ 

 

จังหวัด 
การลิกจ้าง 

สถานประกอบกิจการ ิแหงี ผู้ประกันตนที่ถูกลิกจ้าง ิคนี 
กาญจนบุรี 338 2,209 
นครปฐม 757 3,835 
ประจวบคีรีขันธ์ 422 2,264 
พชรบุรี 245 776 
ราชบุรี 504 โุใใ็ 
สมุทรสาคร 825 4,809 
สมุทรสงคราม 43 191 
สุพรรณบุรี 573 1,867 

รวม 3,707 18,288 
ทีไมา : ส่านักงานประกันสังคมจังหวัด 



 ็ 

 

 5. การบริการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
     5.แ จ านวนสถานประกอบการ และลูกจ้าง จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ  
ภาคตะวันตก ข้อมูล ณ ดือนธันวาคม ป โ56ใ 
 

ขนาดของสถานประกอบการ        สถานประกอบการ  
         ิแหงี 

         ลูกจ้าง  
          ิคนี 

แ - ไ  คน 18,916  41,945  
5 - ้  คน 10,396  72,590  
แเ - แ้  คน 4,872  66,862  
โเ - ไ้  คน 4,587  145,144  
5เ - ้้  คน 1,574  112,863  
แเเ - โ้้  คน 1,223  203,947  
ใเเ - ไ้้  คน 280  107,063  
5เเ - ้้้  คน  155  108,240  
แุเเเ  คนขึๅนไป 95  203,036  

รวม 42,098  1,061,690  
ทีไมา  :  ส่านักงานสวัสดิการละคุຌมครองรงงานจังหวัด 

 
 

5.โ  จ านวนสถานประกอบการและลูกจ้าง ภาคตะวันตก จ าแนกตามอุตสาหกรรม 
 

ประภทอุตสาหกรรม 
สถานประกอบการ  
         ิแหงี 

       ลูกจ้าง  
         ิคนี 

การขายสง การขายปลีก   13,765    137,482   
การผลิต  11,199    694,057   
บริการการงิน ประกันภัย อสังหาริมทรัพย์  2,881    39,257   
การกอสรຌาง  2,693    33,089   
รงรมละภัตตาคาร  2,647    35,357   
การประมง  1,941    19,730   
การป็นตัวกลางทางการงิน  1,729    13,916   
กษตรกรรม  การลาสัตว์  การป่าไมຌ  1,619    25,532   
การขนสง สถานทีไกใบสินคຌา การคมนาคม  1,578    26,413   
บริการชุมชน บริการสังคม ละบรกิารสวนบุคคล  1,091    13,203   
อืไน โ  955    23,654   

รวม  42,098    1,061,690   
ทีไมา  :  ส่านักงานสวัสดิการละคุຌมครองรงงานจังหวัด 
 

 
 



 ่ 

 
6. การบริการจัดหางาน฿นประทศ  
 จากขຌอมูลการ฿หຌบริการจัดหางานของส่านักงานจัดหางาน฿น ่ จังหวัดภาคตะวันตก
ผานระบบสารสนทศการจัดหางาน฿นประทศ กรมการจัดหางาน  
 

 6.แ ต าแหนงงาน  ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน฿นประทศ ป โ56ใ 
  

           พศ 
ต าแหนงงาน  

ิอัตราี 
ผู้สมัครงาน  

ิคนี 
การบรรจุงาน  

ิคนี  
ชาย 14,099 12,515 9,527 
หญิง 3,055 18,673 13,653 

ไมระบุ 56,094 0 0 
รวม 73,248 31,188 23,180 

  
 
 6.โ ต าแหนงงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จ าแนกตามระดับการศึกษา ป โ56ใ 

 

 

ระดับการศึกษา 
ต าแหนงงาน  

ิอัตราี 
ผู้สมัครงาน  

ิคนี 
การบรรจุงาน  

ิคนี  
ประถมศึกษาละตไ่ากวา 22,289 6,448 5,491 
มัธยมศึกษา 25,035 12,682 10,312 
ปวช. 8,579 2,458 1,814 
ปวส. 6,872 2,993 1,930 
อนุปริญญา 3,494 73 42 
ปริญญาตรี 6,802 6,416 3,525 
ปริญญาท 144 117 64 
ปริญญาอก 33 1 2 

 
 6.ใ ต าแหนงงานตามประภทอาชีพ 5 อันดับแรก ปรียบทียบกับผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน 
ป โ56ใ 
 

 

ประภทอาชีพ 
ต าแหนงงาน  

ิอัตราี  
ผู้สมัครงาน  

ิคนี  
การบรรจุงาน  

ิคนี  
1. รงงานดຌานการประกอบ 19,879 3,865 4,104 
2. รงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 19,588 8,350 8,275 
3. ผูຌขับรถยนต์  รถรับจຌาง  ละรถตูຌ 1,832 877 558 
4. พนักงานขายของหนຌารຌานละพนักงานสาธิตสินคຌา 1,712 677 619 
5. ผูຌตรวจสอบดຌานความปลอดภัย สุขภาพ ละ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ 1,626 460 301 

 
 



 ้ 

6.4 ผู้สมัครงานตามประภทอาชีพ 5 อันดับแรก ปรียบทียบกับต าแหนงงาน และการบรรจุงาน 
ป โ56ใ 
 

 

ประภทอาชีพ 
ผู้สมัครงาน  

ิคนี 
ต าแหนงงาน  

ิอัตราี  
การบรรจุงาน  

ิคนี  
1. รงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 8,350 19,588 8,275 
2. รงงานดຌานการประกอบ 3,865 19,879 4,104 
3. จຌาหนຌาทีไหຌองสมุด 2,030 997 937 
4. จຌาหนຌาทีไส่านักงานอืไน โ 1,281 822 745 
5. ผูຌขับรถยนต์  รถรับจຌาง  ละรถตูຌ 877 1,832 558 

 
 6.5 การบรรจุงานตามประภทอาชีพ 5 อันดับแรก ปรียบทียบกับต าแหนงงาน และ         
ผู้สมัครงาน ป โ56ใ 
 

 

ประภทอาชีพ 
การบรรจุงาน 

ิคนี 
ต าแหนงงาน  

ิอัตราี  
ผู้สมัครงาน 

ิคนี  
1. รงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 8,275 19,588 8,350 
2. รงงานดຌานการประกอบ 4,104 19,879 3,865 
3. จຌาหนຌาทีไหຌองสมุด 937 997 2,030 
4. จຌาหนຌาทีไส่านักงานอืไน โ 745 822 1,281 
5. พนักงานขายของหนຌารຌานละพนักงานสาธิตสินคຌา 619 1,712 677 

 
7. การฝึกอาชีพของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน/ส านักงานพัฒนาฝมือแรงงาน  
    ปงบประมาณ โ56โ จ าแนกป็น ไ กิจกรรมหลัก ดังนี้  
     

 .แ กิจกรรมตรียมข้าท างาน  จ านวน ไ่ไ คน 

ฝึกอาชีพภาย฿นสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน/  
ส านักงานฯ 

ฝึกอาชีพภายนอกสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน/
ส านักงานฯ 

ผู้ฝึกอาชีพ ใไไ คน ผู้ฝึกอาชีพ แไเ คน 
- กลุมอาชีพชางกอสรຌาง โ5 คน - กลุมอาชีพชางกอสรຌาง ไแ คน 
- กลุมอาชีพชางครืไองกล ้5 คน - กลุมอาชีพชางครืไองกล โๆ คน 
- กลุมอาชีพชางอุตสาหการ 5ๆ คน - กลุมอาชีพชางอุตสาหการ เ คน 
- กลุมอาชีพชางไฟฟງา อิลใกทรอนิกส์  
   ละคอมพิวตอร์ 

แแเ คน - กลุมอาชพีชางไฟฟງา อิลใกทรอนิกส์  
   ละคอมพิวตอร์ 

แโ คน 

- กลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป ์ ไเ คน - กลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป ์ โแ คน 
- กลุมอาชีพชางธุรกิจละบริการ แ่ คน - กลุมอาชีพชางธุรกิจละบริการ ไเ คน 

 
 
 



 แเ 

7.โ กิจกรรมยกระดับฝมือแรงงาน  จ านวน ุ่ใไ5 คน 
 

ฝึกอาชีพภาย฿นสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน/ 
ส านักงานฯ 

ฝึกอาชีพภายนอกสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน/
ส านักงานฯ 

ผู้ฝึกอาชีพ ไุ5แแ คน ผู้ฝึกอาชีพ ใุ่ใไ คน 
- กลุมอาชีพชางกอสรຌาง แเ้ คน - กลุมอาชีพชางกอสรຌาง โใ คน 
- กลุมอาชีพชางครืไองกล ใแใ คน - กลุมอาชีพชางครืไองกล ใโ็ คน 
- กลุมอาชีพชางอุตสาหการ ใ้็ คน - กลุมอาชีพชางอุตสาหการ 5่็ คน 
- กลุมอาชีพชางไฟฟງา อิลใกทรอนิกส์  
  คอมพิวตอร์ 

โุไเ้  คน - กลุมอาชพีชางไฟฟງา อิลใกทรอนิกส์  
  คอมพิวตอร์ 

ใๆ5 คน 

- กลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป ์ ไเ คน - กลุมอาชพีชางอตุสาหกรรมศิลป ์ แไโ คน 
- กลุมอาชีพชางธุรกิจละบริการ แุโใใ คน - กลุมอาชีพชางธุรกิจละบริการ โุใ5เ คน 
- กลุมอาชีพกษตรอุตสาหกรรม โเ คน - กลุมอาชีพกษตรอุตสาหกรรม ไเ คน 

 
 7.ใ กิจกรรมสริมทักษะแรงงาน  จ านวน โุไไไ คน 

ฝึกอาชีพภาย฿นสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน/ 
ส านักงานฯ 

ฝึกอาชีพภายนอกสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน/
ส านักงานฯ 

ผู้ฝึกอาชีพ 5่ โ คน ผู้ฝึกอาชีพ แุ่6โ คน 
- กลุมอาชีพชางกอสรຌาง โ5 คน - กลุมอาชีพชางกอสรຌาง ใ็โ คน 
- กลุมอาชีพชางครืไองกล โ5 คน - กลุมอาชีพชางครืไองกล แไใ คน 
- กลุมอาชีพชางอุตสาหการ ๆแ คน - กลุมอาชีพชางอุตสาหการ ไ5 คน 
- กลุมอาชีพชางไฟฟງา อิลใกทรอนิกส์  
  คอมพิวตอร์ 

แเใ คน - กลุมอาชพีชางไฟฟງา อิลใกทรอนิกส์  
  คอมพิวตอร์ 

แไเ คน 

- กลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป ์ แเเ คน - กลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป ์ 5แไ คน 
- กลุมอาชีพชางธุรกิจละบริการ โๆ่ คน - กลุมอาชีพชางธุรกิจละบริการ ๆโ่ คน 
- กลุมอาชีพกษตรอุตสาหกรรม เ คน - กลุมอาชีพกษตรอุตสาหกรรม โเ คน 

 
7.ไ กิจกรรมการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน  จ านวน  แุ้5้ คน 

หลักสูตรการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน หลกัสูตรการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 
ผู้ฝึกอาชีพ แุ้เ5 คน ผู้ฝึกอาชีพ 5ไ คน 
- กลุมอาชีพชางไฟฟງา อิลใกทรอนิกส์  
   คอมพิวตอร ์

แุไโ5 คน - กลุมอาชพีชางไฟฟງา อิลใกทรอนิกส์  
  คอมพิวตอร์ 

ไโ คน 

- กลุมอาชีพชางกอสรຌาง โไ คน - กลุมอาชีพชางกอสรຌาง เ คน 
- กลุมอาชีพชางอุตสาหการ โ้ไ คน - กลุมอาชีพชางอุตสาหการ แโ คน 
- กลุมอาชีพชางครืไองกล โแๆ คน - กลุมอาชีพชางครืไองกล เ คน 
หมายหตุ : ฝຄกอาชีพภายนอกสถาบันพัฒนาฝมือรงงาน/ส่านักงานฯ หมายถึง สถาบันพัฒนาฝมือรงงาน/ส่านักงานฯ  
จัดฝຄกอาชีพ฿หຌภายนอกทีไตัๅงของสถาบันพัฒนาฝมือรงงาน/ส่านักงานฯ 

 
 
 



 แแ 

่ . การดินทางเปท างานตางประทศ ป โ56ใ 
 

 

วิธีการดินทางเปท างานตางประทศ 
 พศชาย  

ิคนี 
พศหญิง  

ิคนี 
รวม  
ิคนี 

-  RE- ENTRY 273 141 414 
-  ดินทางดຌวยตนอง 46 29 75 
-  กรมการจัดหางานจัดสง 7 3 10 
-  นายจຌางพาลูกจຌางไปท่างาน 91 17 108 
-  นายจຌางสงลูกจຌางไปฝຄกงาน 11 7 18 
-  บริษัทจัดหางานจัดสง   85 17 102 

รวม 513 214 727 
ทีไมา : ส่านักบริหารรงงานไทยไปตางประทศ กรมการจัดหางาน 
หมายหตุ  RE-ENTRY หมายถึง วิธีการดินทางส่าหรับผูຌทีไคยท่างาน฿นตางประทศอยูลຌว ละมีความประสงค์จะ  
ดินทางไปท่างานอีกครัๅงกับนายจຌางรายดมิ  
 
9. แรงงานตางด้าว 
   9.1 แรงงานตางด้าวที่ เด้รับ฿บอนุญาต฿ห้ท างาน  ณ ดือนธันวาคม ป โ56ใ 
 

แรงงานตางด้าว 
ถูกต้องตามกฎหมาย ิคนี 

แรงงานตางด้าวที่เด้รับการผอนผัน
฿ห้ท างาน ิคนี 

จ านวน 
รวม (คนี 

243,400 273,950 517,350 
ทีไมา : ส่านักงานจัดหางานจังหวดั ่ จังหวัดภาคตะวันตก  
 
 ้.โ  จ าแนกตามประภทการอนุญาต ณ ดือนธันวาคม ป โ56ใ 

แรงงานตางด้าว จ านวน  ิคนี  
แรงงานตางด้าวถูกต้องตามกฎหมาย  243,400  
   - ชัไวคราวทัไวไป ิมาตรา 5้ี 9,073  
   - พิสูจน์สัญชาติ ิมาตรา 5้ี 35,651  
   - น่าขຌา ิมาตรา 5้ี 176,214  
   - ยืไนค่าขอทน ิมาตรา ๆเี 3  
   - สงสริมการลงทุนละกฎหมายอืไน ิมาตรา ๆโี 618  
   - ชนกลุมนຌอย ิมาตรา ๆใี 21,841  
แรงงานตางด้าวที่เด้รับการผอนผัน฿ห้ท างาน  ิตามมติ ครม.ี 273,950  

คนตางด้าวคงหลือทั้งหมด 517,350  
ทีไมา : ส่านักงานจัดหางานจังหวดั ่ จังหวัดภาคตะวันตก 

 



 

จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ตราประจ าจังหวัด  จดีย์สามองค์  หมายถึง  จดีย์ทรงปງาน  ซึ่งป็นศตลปะ  
หบบมอญ ส้นทางนีๅ฿นอดีต฿ช้ป็นทางดตนทกพที่ส าคกญ หละ฿กล้ที่สุดของประทศ
คูงศึกเทยกกบพมงา จึง฿ช้รูปจดีย์สามองค์พื่อร าลึกถึงวีรกรรมอกนกล้าหาญของ
บรรพชน 

 
ผนที่จังหวัดกาญจนบุรี 
KANCHANABURI MAP 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าขวัญ 

หคว้นบราณ   ดงานจดีย์   มณีมืองกาญจน์  
สะพานข้ามหมงนๅ าหคว   หหลงงหรง  นๅ าตก  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/2/22/Seal_Kanchanaburi.png


 

 

 

1.  ข้อมูลทั่วเป  
แ.แ ภูมิประทศ  

                จังหวัดกาญจนบุรีป็นมืองกากทีไมีประวัติศาสตร์ความป็นมาอันยาวนาน ฿นอดีตคยป็น
มืองหนຌาดานการท่าศึกสงคราม ตใมไปดຌวยภูขา ป่าไมຌนานาพันธ์มีพืๅนทีไ฿หญป็นอันดับทีไ ใ ของประทศ       
นืๅอทีไ แุ้ไ่ใ.แไ่ ตารางกิลมตร หรือประมาณ แโุแ็ๆุ้ๆ่ ไร มีมนๅ่าคว฿หญ ป็นมนๅ่าทีไมี         
ตຌนก่านิดจากทือกขารอยตอของจังหวัดตาก กาญจนบุรี ละอุทัยธานี  ดยมีล่าธาร฿หญนຌอยหลายสาย 
ไหลมารวมกันป็นคว฿หญมารวมกับมนๅ่าควนຌอยทีไต่าบลปากพรก อ่าภอมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
ระยะทางหางจากกรุงทพมหานครประมาณ แโ้ กิลมตร ตามสຌนทางสายนครปฐม - บຌานป่ง - กาญจนบุรี  

อาณาขตติดตอ 
ทิศหนือ ติดตอ   จังหวัดตากละจังหวัดอุทัยธานี 
ทิศ฿ตຌ  ติดตอ   จังหวัดราชบุรี 
ทิศตะวันออก ติดตอ   จังหวัดสุพรรณบุรี ละจังหวัดนครปฐม  
ทิศตะวันตก ติดตอ   สาธารณรัฐหงสหภาพมียนมาร์ 

 

 

 แ.โ การปกครอง  จังหวัดกาญจนบุรี แบงการปกครอง ดังนี้ 
อ่าภอ ต่าบล หมูบຌาน ทศบาลมือง/ต่าบล อบต. 

13 98 959 49 72 
ทีไมา : กรมสงสรมิการปกครองทຌองถิไน กระทรวงมหาดไทย ิขຌอมูลจากวใบไซต์ ณ วันทีไ โใ มี.ค.ๆใี 
 

     แ.ใ พืชศรษฐกิจ 
 อຌอย ขຌาว มันส่าปะหลัง  

 

 แ.ไ ศรษฐกิจ 

      ป  โ5ๆแ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด                จ่านวน แเ็ุแไไ  ลຌานบาท 
     (Gross provincial product : GPP)  

           ป  โ5ๆแ รายไดຌฉลีไยตอคนตอป (GPP per capita)     จ่านวน แโุ้ใเไ  บาท 

ทีไมา :  ส่านักงานคณะกรรมการพฒันาการศรษฐกจิละสังคมหงชาติ ิขຌอมูลจากวใบไซต์ ณ วันทีไ แ้ ม.ค. ๆไี 
 

 1.5 การศึกษา ปการศึกษา โ56ใ 
 1.5.1 จ่านวนสถานศึกษา นักรียนละนักศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี จ่านกตามสังกัด 

 
  

ข้อมูล 

การจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ิประภทสามัญศกึษาี 

การจัดการศึกษา 
อาชีวศึกษา 

ิประภทอาชีวศึกษาี 

การจัดการศึกษา 
อุดมศึกษา 

ิประภทอุดมศึกษาี 

 
รวมท้ังสิ้น 

สถานศึกษา  ิหงี ไ่ใ  ่  โ  ไ้ใ  
นักรียน/นักศึกษา ิคนี แใๆุโเใ  ุ้ๆโ็  5ุ็ใโ  แ5แุ56โ  
        ทีไมา : ส่านักงานศึกษาธิการ ภาค โุ ใุ ไ ละกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม  
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3


 แ่ 

 แ.5.โ ประมาณการผูຌส่ารใจการศึกษา โ5ๆใ จังหวัดกาญจนบุรี จ่านกตามระดับการศึกษา ดังนีๅ 
                                             หนวย : คน 

รวม 
ประถม 
ศึกษา 

มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. อน ุ
ปริญญา ป.ตรี ป.

บัณฑิต 
ป.ท ป.อก ม.ใ ม.6 

โุ้ไ้่ แเุ็็เ ุ้็แ่ ไุไแ5 โุแแ้ แุไใ่ เ แุเโใ เ ๆ ้ 

ทีไมา : ส่านักงานศึกษาธิการ ภาค โุ ใุ ไ ละกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม  
 

2. ข้อมูลประชากรและก าลังแรงงาน  

        โ.แ ประชากรและก าลังแรงงานของจังหวัดกาญจนบุรี  ป  โ56ใ                                                                                                                                                                                                    
หนวย : คน 

 

สถานภาพแรงงาน 
ป  โ56ใ  

 ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

ประชากรรวม 797,116 796,705 796,279 795,775 796,469 

แ. ประชากรอายุ แ5 ปขึๅนไป 648,008 648,172 648,338 648,480 648,250 
    แ.แ  ก่าลังรงงานรวม 457,047 464,099 460,366 458,543 460,014 
           แ.แ.แ  ผูຌมีงานท่า 452,782 446,959 449,048 448,685 449,368 
           แ.แ.โ  ผูຌวางงาน 3,257 13,763 8,330 8,805 8,539 
           1.1.3  ก่าลังรงงานทีไรอฤดูกาล  1,008 3,377 2,988 1,054 2,107 
    แ.โ  ผูຌไมอยู฿นก่าลังรงงาน 190,961 184,073 187,972 189,937 188,236 
           แ.โ.แ  ท่างานบຌาน 51,276 48,527 56,000 55,218 52,755 
           แ.โ.โ  รียนหนังสือ 45,509 37,684 42,097 41,751 41,760 
           1.โ.3  อืไน โ  94,177 97,863 89,876 92,968 93,721 
โ.  ประชากรอายุตไ่ากวา แ5  ป  149,108 148,533 147,941 147,295 148,219 
3.  อัตราการวางงาน 0.71 2.97 1.81 1.92 1.86 
ทีไมา  : ส่านักงานสถิติหงชาต ิ  

 
โ.แ.แ ผู้มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                             

            หนวย : คน 

 
ระดับการศึกษา 

ป  โ56ใ  
   ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

รวม 452,782 446,959 449,048 448,685 449,368 

เมมีการศึกษา 39,677 29,658 38,195 32,385 34,979 
ต่ ากวาประถมศึกษา 95,567 93,831 89,548 89,117 92,016 
ประถมศึกษา 118,928 116,718 109,471 112,475 114,398 
มัธยมศึกษาตอนต้น 61,425 66,682 62,681 64,496 63,821 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 60,797 63,089 68,482 68,505 65,218 
-  สายสามัญ 50,203 50,352 52,694 50,795 51,011 
-  สายอาชีวศึกษา 10,593 12,737 15,788 17,710 14,207 
-  สายวชิาการศึกษา 0 0 0 0 0 
 



 แ้ 

โ.แ.แ ิตอี 
 

 

ระดับการศึกษา ป  โ56ใ  

    ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

อุดมศึกษา 68,080 66,111 75,470 75,613 71,319 

-  สายวชิาการ 40,687 36,571 43,949 41,602 40,702 

-  สายวชิาชีพ 18,620 20,213 22,755 24,916 21,626 

-  สายวชิาการศึกษา 8,773 9,327 8,767 9,095 8,990 

อืไน โ 0 0 0 0 0 

ไมทราบ 8,308 10,871 5,200 6,093 7,618 

ทีไมา  : ส่านักงานสถิติหงชาต ิ  
 
 
โ.แ.โ ผู้มีงานท า จ าแนกตามอาชีพ  จังหวัดกาญจนบุรี  ป โ56ใ                                                                                                         

หนวย : คน 

 

อาชีพ 
ป  โ56ใ  

 ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

รวม 452,782 446,959 449,048 448,685 449,368 

แ. ผูຌบัญญัติกฎหมายขຌาราชการ 
    ระดับอาวุสละผูຌจัดการ 5,497 8,436 8,306 17,359 9,899 
โ. ผูຌประกอบวิชาชีพดຌานตาง โ 15,540 15,791 17,499 20,898 17,432 
ใ. ผูຌประกอบวิชาชีพดຌานทคนคิ 
    สาขาตาง โ ละอาชีพทีไกีไยวขຌอง 13,381 9,873 11,176 13,441 11,968 
ไ. สมียน 10,675 11,426 17,761 12,755 13,154 
5. พนักงานบริการละพนักงาน฿น 
    รຌานคຌาละตลาด 88,864 88,369 81,431 72,143 82,701 
ๆ. ผูຌปฏิบัติงานทีไมฝีมือ฿นดຌาน 
    การกษตรละการประมง  135,933 140,974 144,655 145,604 141,791 
็. ผูຌปฏิบัตงิานดຌานความสามารถทาง 
    ฝมือละธุรกิจการคຌาทีไกีไยวขຌอง 58,574 55,319 52,491 51,899 54,571 
่. ผูຌปฏิบัติการรงงานละครืไองจักร    
    ละผูຌปฏิบัตงิานดຌานการประกอบ   31,318 27,105 30,350 24,914 28,422 
้. อาชีพขัๅนพืๅนฐานตาง โ ฿นดຌาน 
    การขายละการ฿หຌบริการ   93,000 89,667 85,379 89,391 89,359 
แเ. คนงานซึไงมไิดຌจ่านกไวຌ  0 0 0 281 70 
ทีไมา  : ส่านักงานสถิติหงชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 โเ 

 

2.แ.ใ ผู้มีงานท า จ าแนกตามอุตสาหกรรม จังหวัดกาญจนบุรี ป โ56ใ              
                                                                                                                                                                                                                                                                                            

หนวย : คน 

 

อุตสาหกรรม 
ป  โ56ใ  

   ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

รวม 452,782 446,959 449,048 448,685 449,368 

กษตรกรรม การป่าไมຌละการประมง 190,858 189,206 186,461 193,534 190,015 
การท่าหมืองร หมืองหิน 553 0 227 1,530 578 
การผลิต 56,466 59,163 56,990 52,147 56,191 
การไฟฟງา กຍาซ ละไอนๅ่า 1,999 1,669 1,795 3,019 2,120 
การจัดหานๅ่า บ่าบัดนๅา่สีย 615 2,093 3,933 4,883 2,881 
การกอสรຌาง 28,558 21,753 23,823 27,985 25,530 
การขายสง การขายปลีก 70,272 77,235 75,831 70,603 73,485 
การขนสงทีไกใบสนิคຌา 10,140 6,065 5,822 6,173 7,050 
กิจกรรมรงรมละอาหาร 30,851 31,000 30,385 27,517 29,938 
ขຌอมูลขาวสารละการสืไอสาร 3,175 2,241 395 2,216 2,007 
กิจการทางการงินละการประกันภัย 2,166 2,888 2,569 2,257 2,470 
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 881 1,525 618 125 787 
กิจกรรมทางวิชาชีพละทคนิค 537 521 1,824 1,654 1,134 
การบริหารละการสนับสนุน 1,638 2,207 1,518 1,310 1,668 
การบริหารราชการละปງองกันประทศ 20,681 16,072 20,186 20,111 19,263 
การศึกษา 12,119 10,785 14,415 11,801 12,280 
สุขภาพละสังคมสงคราะห ์ 4,299 5,801 6,530 8,582 6,303 
ศิลปะความบนัทิงนนัทนาการ 4,440 3,262 3,085 3,353 3,535 
กิจกรรมบริการดຌานอืไนโ 10,176 10,630 10,400 8,149 9,839 
ลูกจຌาง฿นครัวรือนสวนบุคคล 2,357 2,843 2,240 1,736 2,294 

     ทีไมา  : ส่านักงานสถิติหงชาติ   
 

โ.แ.ไ ผู้มีงานท า จ าแนกตามสถานภาพการท างาน จังหวัดกาญจนบุรี  ป โ56ใ 
                         

หนวย : คน 

 

สถานภาพการท างาน 
ป  โ56ใ  

   ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

รวม 452,782 446,959 449,048 448,685 449,368 

นายจຌาง 7,478 7,059 8,943 9,194 8,168 
ลูกจຌางรัฐบาล 40,959 38,603 44,668 44,629 42,215 
ลูกจຌางอกชน 176,352 159,820 166,547 171,793 168,628 
ท่างานสวนตัว 150,517 150,416 142,959 145,847 147,435 
ชวยธุรกิจครัวรือน 77,477 91,061 85,930 77,222 82,922 
การรวมกลุม 0 0 0 0 0 

    ทีไมา  :  ส่านักงานสถิติหงชาติ 



 โแ 

โ.แ.5 ผู้มีงานท า จ าแนกตามชั่วมงการท างานตอสัปดาห์ จังหวัดกาญจนบุรี ป โ56ใ              
                                                                                                                                                                                             

             หนวย : คน 

 

ชั่วมงการท างานตอสัปดาห์ ป  โ56ใ  

ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

รวม 452,782 446,959 449,048 448,685 449,368 

เ  ชัไวมง ิไมไดຌท่างานี 4,171 16,332 2,225 7,264 7,498 
แ -  9  ชัไวมง 684 1,366 1,169 600 955 
แเ - แ้  ชัไวมง 3,652 8,646 5,639 7,870 6,451 
โเ - โ้  ชัไวมง 17,280 30,867 26,779 23,489 24,604 
ใเ - ใไ  ชัไวมง 26,258 38,129 24,437 30,038 29,716 
ใ5 - ใ้ ชัไวมง 37,212 43,599 52,485 61,519 48,704 
ไเ - ไ้  ชัไวมง   225,012 206,673 215,412 195,298 210,599 
5เ   ชัไวมงขึๅนไป 138,512 101,347 120,902 122,607 120,842 

ทีไมา  :  ส่านักงานสถิติหงชาต ิ

 

3. การลงทุน   
ใ.แ จ่านวนรงงาน งินลงทุน ละการจຌางงาน ทีไไดຌรับอนุมัติ฿หຌปຂดด่านินกิจการ฿หมทุก

อุตสาหกรรม ป โ5ๆใ  
 

 

ป โ56ใ รงงาน ิแหงี งินลงทุน (ล้านบาท) การจ้างแรงงาน (คน) 

มกราคม-ธันวาคม โ้ แุไ5้.แแ    ็5โ  
ทีไมา :  กรมรงงานอุตสาหกรรม 

 
 ไ. การ฿ห้บริการประกันสังคม 

   ไ.แ สถานประกอบการและผู้ประกันตน จังหวัดกาญจนบุรี ข้อมูล ณ ดือนธันวาคม ป โ56ใ 
 

     สถานประกอบการ   
ิแหงี 

ผู้ประกันตน    
ิคนี 

ใุแ47 แใเุแ็ใ 
ทีไมา :   ส่านักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบรุ ี
 

ไ.โ สถานประกอบการและผู้ประกันตน ิแรงงานตางด้าวี จังหวัดกาญจนบุรี ณ ดือน  
ธันวาคม ป โ56ใ 
 

สถานประกอบการ   
ิแหงี 

ผู้ประกันตน    
ิคนี 

่ไ้  แ5ุเไโ 
ทีไมา :   ส่านักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบรุ ี
 



 โโ 

 

 ไ.ใ การลิกจ้างแรงงาน จ าแนกตามรายดือน จังหวัดกาญจนบุรี ป โ56ใ 

 

 
ดือน 

การลิกจ้าง 
สถานประกอบกิจการ  

ิแหงี 
ผู้ประกันตนที่ถูกลิกจ้าง  

ิคนี 
     มกราคม  27    208   
     กุมภาพันธ์  27    461   
     มีนาคม  32    72   
     มษายน  64    405   
     พฤษภาคม  18    156   
     มิถุนายน  19    63   
     กรกฎาคม  27    226   
     สิงหาคม  29    75  

     กันยายน  30    120   
     ตุลาคม  18    35   
     พฤศจิกายน  20    262   
     ธันวาคม  27    126   

รวม  338    2,209   
ทีไมา :   ส่านักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบรุ ี
 

 5. การบริการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
    5.1 จ านวนสถานประกอบการ และลูกจ้าง จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ 
จังหวัดกาญจนบุรี ข้อมูล ณ ดือนธันวาคม ป โ56ใ 

 

 

ขนาดของสถานประกอบการ สถานประกอบการ  
ิแหงี 

ลูกจ้าง  
ิคนี 

แ - ไ  คน 1,600  3,690  
5 - ้  คน 945  6,427  
แเ - แ้  คน 526  7,176  
โเ - ไ้  คน 383  12,022  
5เ - ้้  คน  103  7,316  
แเเ - โ้้  คน 85  13,295  
ใเเ - ไ้้  คน 12  4,420  
5เเ - ้้้  คน  8  5,204  
แุเเเ  คนขึๅนไป 3  10,715  

 รวม 3,665  70,265  
ทีไมา :  ส่านักงานสวัสดิการละคุຌมครองรงงานจังหวัดกาญจนบุร ี
 
 



 โใ 

 

5.โ จ านวนสถานประกอบการและลูกจ้าง จังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามอุตสาหกรรม 
 

ประภทอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ิแหงี ลูกจ้าง ิคนี 
การขายสง การขายปลีก  1,276  11,401  
การผลิต 495  30,487  
รงรมละภัตตาคาร 330  5,094  
บริการการงิน ประกันภัย อสังหาริมทรัพย์ 327  5,826  
การกอสรຌาง 314  4,103  
การป็นตัวกลางทางการงิน 272  1,752  
กษตรกรรม  การลาสัตว ์ การป่าไมຌ 252  3,648  
การขนสง สถานทีไกใบสนิคຌา การคมนาคม 169  2,813  
บริการชุมชน บริการสังคม ละบริการสวนบุคคล 72  1,379  
การท่าหมืองรละหมืองหิน 66  903  
อืไน โ 92  2,859  

รวม  3,665    70,265   
ทีไมา :  ส่านักงานสวัสดิการละคุຌมครองรงงานจังหวัดกาญจนบุร ี
 

6 . การบริการจัดหางาน฿นประทศ  
 จ า ก ข ຌอ ม ูล ก า ร ฿ ห ຌบ ร ิก า ร จ ัด ห า ง า น ข อ ง ส่า น ัก ง า น จ ัด ห า ง า น จัง ห ว ัด ผ า น ร ะ บ บ
สารสนทศการจัดหางาน฿นประทศ กรมการจัดหางาน  
 

6.แ ต าแหนงงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน฿นประทศ ป  โ56ใ  

 
พศ 

ต าแหนงงาน 
ิอัตราี 

ผู้สมัครงาน 
ิคนี 

การบรรจุงาน 
ิคนี 

ชาย 1,351 1,070 633 
หญิง 627 1,897 935 

ไมระบุ 6,358 0 0 
รวม 8,336 2,967 1,568 

 
 6.โ ต าแหนงงาน  ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จ าแนกตามระดับการศึกษา ป โ56ใ 

 
ระดับการศึกษา 

ต าแหนงงาน  
ิอัตราี 

ผู้สมัครงาน  
ิคนี 

การบรรจุงาน  
ิคนี  

ประถมศึกษาละตไ่ากวา 1,559 375 296 
มัธยมศึกษา 2,376 1,042 758 
ปวช. 1,144 261 89 
ปวส. 1,169 415 157 
อนุปริญญา 884 1 1 
ปริญญาตรี 1,192 867 265 
ปริญญาท 12 6 2 



 โไ 

  
6.ใ ต าแหนงงานตามประภทอาชีพ 5 อันดับแรก ปรียบทียบกับผู้สมัครงาน  

และการบรรจุงาน ป โ56ใ 
 

 

ประภทอาชีพ 
ต าแหนงงาน  

ิอัตราี 
ผู้สมัครงาน  

ิคนี 
การบรรจุงาน  

ิคนี  
1. รงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 3,591 880 784 
2. รงงานดຌานการประกอบ 946 211 164 
3. ผูຌขับรถยนต์ รถรับจຌาง  ละรถตูຌ 443 68 23 
4. พนักงานขายของหนຌารຌานละพนักงานสาธิตสินคຌา 353 43 27 
5. พนักงานบริการอาหารละครืไองดืไม 255 110 90 

 
6.4 ผู้สมัครงานตามประภทอาชีพ 5 อันดับแรก ปรียบทียบกับต าแหนงงาน และ          

การบรรจุงาน ป โ56ใ 
 

 

ประภทอาชีพ 
ผู้สมัครงาน  

ิคนี 
ต าแหนงงาน  

ิอัตราี  
การบรรจุงาน  

ิคนี  
1. รงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 880 3,591 784 
2. จຌาหนຌาทีไส่านักงาน 281 106 56 
3. รงงานดຌานการประกอบ 211 946 164 
4. จຌาหนຌาทีไบัญชี 136 96 49 
5. พนักงานบริการอาหารละครืไองดืไม 110 255 90 

  
6.5 การบรรจุงานตามประภทอาชีพ 5 อันดับแรก ปรียบทียบกับต าแหนงงาน และ         

ผู้สมัครงาน ป โ56ใ 
 

 

ประภทอาชีพ 
การบรรจุงาน 

ิคนี 
ต าแหนงงาน  

ิอัตราี  
ผู้สมัครงาน 

ิคนี  
1. รงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 784 3,591 880 
2. รงงานดຌานการประกอบ 164 946 211 
3. พนักงานบริการอาหารละครืไองดืไม 90 255 110 
4. ตัวทนจัดหาบริการทางธุรกิจละนายหนຌาการคຌา 65 154 86 
5. จຌาหนຌาทีไส่านักงาน 56 106 281 

 
 
 
 
 
 



 โ5 

 

 7. การฝึกอาชีพของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน/ส านักงานพัฒนาฝมือแรงงาน 
ปงบประมาณ โ56ใ จ าแนกป็น ไ กิจกรรมหลกั ดังนี้  
        7.แ กิจกรรมตรียมข้าท างาน  จ านวน แโ6 คน  
 

ฝึกอาชีพภาย฿นสถาบนัพัฒนาฝมือแรงงาน/ส านักงานฯ ฝึกอาชีพภายนอกสถาบันพฒันาฝมือแรงงาน/ส านักงานฯ 
ผู้ฝึกอาชีพ แเใ คน ผู้ฝึกอาชีพ โใ คน 

- กลุมอาชีพชางครืไองกล ไแ คน - กลุมอาชีพชางครืไองกล เ คน 
- กลุมอาชีพชางอุตสาหการ แ่ คน - กลุมอาชีพชางอุตสาหการ เ คน 
- กลุมอาชีพชางไฟฟງา อิลใกทรอนิกส์ 
  คอมพิวตอร์ 

ไไ คน 
 

- กลุมอาชีพชางไฟฟງา อิลใกทรอนิกส์ 
  คอมพิวตอร์ 

เ คน 
 

- กลุมอาชีพชางกอสรຌาง เ คน - กลุมอาชีพชางกอสรຌาง โใ คน 
        
  7.โ กิจกรรมยกระดับฝมือแรงงาน  จ านวน แุโ้แ คน 
 

ฝึกอาชีพภาย฿นสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน/ส านกังานฯ ฝึกอาชีพภายนอกสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน/ส านักงานฯ 
ผู้ฝึกอาชีพ ้ใ้ คน ผู้ฝึกอาชีพ ใ5โ คน 

- กลุมอาชีพชางไฟฟງา อิลใกทรอนิกส์ 
  คอมพิวตอร์ 

โ้ไ คน - กลุมอาชีพชางไฟฟງา อิลใกทรอนิกส์ 
  คอมพิวตอร์ 

แไโ คน 

- กลุมอาชีพชางกอสรຌาง ไแ คน - กลุมอาชีพชางกอสรຌาง เ คน 
- กลุมอาชีพชางอุตสาหการ ็ๆ คน - กลุมอาชีพชางอุตสาหการ แไ้ คน 
- กลุมอาชีพชางครืไองกล ็โ คน - กลุมอาชีพชางครืไองกล เ คน 
- กลุมอาชีพธุรกิจละบริการ ไใๆ คน - กลุมอาชีพธุรกิจละบริการ ๆแ คน 
- กลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป์ โเ คน - กลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศลิป ์ เ คน 
 

7.ใ กิจกรรมสริมทักษะแรงงาน  จ านวน โแเ คน  
 

ฝึกอาชีพภาย฿นสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน/ส านกังานฯ ฝึกอาชีพภายนอกสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน/ส านักงานฯ 
ผู้ฝึกอาชีพ   5เ    คน ผู้ฝึกอาชีพ แ6เ คน 

- กลุมอาชีพชางกอสรຌาง โ5 คน - กลุมอาชีพชางกอสรຌาง ่เ คน 
- กลุมอาชีพชางอุตสาหการ โ5 คน - กลุมอาชีพชางอุตสาหการ เ คน 
- กลุมอาชีพชางธุรกิจละบริการ เ คน - กลุมอาชีพชางธุรกิจละบริการ ่เ คน 
- กลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป์ เ คน - กลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศลิป ์ เ คน 
หมายหตุ : ฝຄกอาชีพภายนอกสถาบันพัฒนาฝมือรงงาน/ส่านักงานฯ หมายถึง สถาบันพัฒนาฝมือรงงาน/ส่านักงานฯ  
จัดฝຄกอาชีพ฿หຌภายนอกทีไตัๅงของสถาบนัพัฒนาฝมือรงงาน/ส่านักงานฯ 

 
 
 
 
 



 โๆ 

่. การดินทางเปท างานตางประทศ ป โ56ใ 
 

 

วิธีการดินทางเปท างานตางประทศ 
 พศชาย  

ิคนี 
พศหญิง  

ิคนี 
รวม  
ิคนี 

     -  RE- ENTRY 49 17 66 
     -  ดินทางดຌวยตนอง 4 4 8 
     -  กรมการจัดหางานจัดสง 2 1 3 
     -  นายจຌางพาลูกจຌางไปท่างาน 19 3 22 
     -  นายจຌางสงลูกจຌางไปฝຄกงาน 2 0 2 
     -  บริษัทจัดหางานจัดสง   20 3 23 

รวม 96 28 124 
ทีไมา : ส่านักบริหารรงงานไทยไปตางประทศ กรมการจัดหางาน 
หมายหตุ  RE-ENTRY หมายถึง วิธีการดินทางส่าหรับผูຌทีไคยท่างาน฿นตางประทศอยูลຌว ละมีความประสงค์จะ  
ดินทางไปท่างานอีกครัๅงกับนายจຌางรายดมิ  
 

 ้.  แรงงานตางด้าว 
     9.1 แรงงานตางด้าวที่ เด้รับ฿บอนุญาต฿ห้ท างาน  ณ ดือนธันวาคม ป โ56ใ 
 

แรงงานตางด้าว 
ถูกต้องตามกฎหมาย ิคนี 

แรงงานตางด้าวที่เด้รับการผอนผัน
฿ห้ท างาน ิคนี 

จ านวน 
รวม (คนี 

14,635 14,755 29,390 
ทีไมา : ส่านักงานจัดหางานจังหวดักาญจนบุร ี
 
 ้.โ จ าแนกตามประภทการอนุญาต ณ ดือนธันวาคม ป โ56ใ 

แรงงานตางด้าว จ านวน  ิคนี  
แรงงานตางด้าวถูกต้องตามกฎหมาย  14,635  
   - ชัไวคราวทัไวไป ิมาตรา 5้ี 225  
   - พิสูจน์สัญชาติ ิมาตรา 5้ี 0  
   - น่าขຌา ิมาตรา 5้ี 8,130  
   - ยืไนค่าขอทน ิมาตรา ๆเี 3  
   - สงสริมการลงทุนละกฎหมายอืไน ิมาตรา ๆโี 0  
   - ชนกลุมนຌอย ิมาตรา ๆใี 6,277  
แรงงานตางด้าวที่เด้รับการผอนผัน฿ห้ท างาน  ิตามมติ ครม.ี 14,755  

คนตางด้าวคงหลือทั้งหมด 29,390  
ทีไมา : ส่านักงานจัดหางานจังหวดักาญจนบุรี  
 
 
 
 
 
 
 



 
จังหวัดนครปฐม 

 

ตราประจ าจังหวัด  จดีย์องค์฿หญง หมายถึง องค์พระปฐมจดีย์ที่พระสณะ หละ
พระอุตระเด้สร้างขึๅน มงกุฎ หมายถึง  พระบาทสมดใจพระจอมกล้าจ้าอยูงหกว      
ผู้ทรงอุปถกมภ์สร้างองค์พระปฐมจดีย์ตงอตตม฿ห้สูง฿หญงสงงางามตามที่ปรากฏอยูง฿น
ปัจจุบกน 

 

ผนที่จังหวัดนครปฐม 

NAKHON PATHOM MAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าขวัญ 

"ส้มอหวาน    ขา้วสารขาว   ลูกสาวงาม    ข้าวหลามหวานมกน                   
สนามจกนทร์งามล้น   พุทธมณฑลคูงธานี   พระปฐมจดีย์สียดฟງา" 
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1. ข้อมูลทั่วเป  
 

แ.แ  ภูมิประทศ  
 จังหวัดนครปฐมป็นมือง฿นสมัยทวาราวดี ดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ละบราณคดีป็น
จ่านวนมาก พืๅนทีไสวน฿หญป็นทีไราบไมมีภูขาละป่าไมຌ มีมนๅ่าทาจีนไหลผานจากทิศหนือสูทิศ฿ตຌพืๅนทีไทาง
ตอนหนือ สวนพืๅนทีไตอนกลางของจังหวัดป็นทีไราบลุม มีทีไดอนกระจายป็นหง โ พืๅนทีไดຌานตะวันออกละ
ทิศ฿ตຌป็นทีไราบลุมริมฝัດงมนๅ่าทาจีนมีคลองธรรมชาติ ละคลองซอยทีไขุดขึๅนพืไอการกษตรละคมนาคม
มากมาย มีพืๅนทีไ โุแๆุ่ใโ็ ตารางกิลมตร หรือ แุใ55ุโเไ ไร หางจากกรุงทพมหานคร ประมาณ 5่ 
กิลมตร 

อาณาขตติดตอ 
 ทิศหนือ ติดตอ จังหวัดสุพรรณบุรี   
 ทิศ฿ต้ ติดตอ จังหวัดสมุทรสาคร   
 ทิศตะวันออก ติดตอ จังหวัดนนทบุรี ละกรุงทพมหานคร   
 ทิศตะวันตก ติดตอ จังหวัดราชบุรี ละจังหวัดกาญจนบุรี 

 

 แ.โ  การปกครอง  จังหวัดนครปฐม แบงการปกครอง ดังนี้ 
อ่าภอ ต่าบล หมูบຌาน ทศบาลนคร/มือง/ต่าบล อบต. 

็ แเๆ 930 24 92 

ทีไมา :  กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน  กระทรวงมหาดไทย ิขຌอมูลจากวใบไซต์ ณ วันทีไ 23 มี.ค.ๆใี 
 

แ.ใ  พืชศรษฐกิจ 
                   ขຌาว อຌอย ฝรัไง สຌมอ มะพรຌาว สຌมขียวหวาน ชมพู มะมวง กลຌวยไมຌ   

 

 แ.ไ ศรษฐกิจ 

      ป  โ5ๆ1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด                จ่านวน 349,066  ลຌานบาท 
     (Gross provincial product : GPP)  

           ป  โ5ๆ1 รายไดຌฉลีไยตอคนตอป (GPP per capita)     จ่านวน 294,361  บาท 
ทีไมา :  ส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกจิละสังคมหงชาติ ิขຌอมูลจากวใบไซต์ ณ วันทีไ แ้ ม.ค. ๆไี 

 

 แ.5 การศึกษา ปการศึกษา โ56ใ 
 แ.5.แ จ่านวนสถานศึกษา นักรียนละนักศึกษา จังหวัดนครปฐม จ่านกตามสังกัด             

  
ข้อมูล 

การจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ิประภทสามญัศึกษาี  

การจัดการศึกษา 
อาชีวศึกษา 

ิประภทอาชีวศึกษาี  

การจัดการศึกษา 
อุดมศึกษา 

ิประภทอดุมศึกษาี  

 
รวมทั้งสิ้น 

สถานศึกษา  ิหงี ใไ้  แโ  ่  ใ6้  
นักรียน/นักศึกษา ิคนี แ5ุ่แ็้  แเุ่เไ  ใ็ุโใ้  โเ6ุโโโ  
ทีไมา : ส่านักงานศึกษาธิการ ภาค โุ ใุ ไ ละกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม  



 ใแ 

  แ.5.โ ประมาณการผูຌส่ารใจการศึกษา โ5ๆใ จังหวัดนครปฐม จ่านกตามระดับการศึกษา ดังนีๅ             
                                   

                                             หนวย : คน 

รวม 
ประถม 
ศึกษา 

มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. อน ุ
ปริญญา ป.ตรี ป.

บัณฑิต 
ป.ท ป.อก ม.ใ ม.6 

ไุ่7ไไ แโุเ็แ แไุๆเ็ แเุ็้ๆ โุไ็ๆ แุไเโ เ ๆุ้้็ เ โ่เ แแ5 

ทีไมา : ส่านักงานศึกษาธิการ ภาค โุ ใุ ไ ละกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม  
 

2. ข้อมูลประชากรและก าลังแรงงาน  
 

โ.แ ประชากรและก าลังแรงงานของจังหวัดนครปฐม ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                    
 หนวย : คน 

 

สถานภาพแรงงาน 
ป  โ56ใ  

 ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

ประชากรรวม 1,129,895 1,134,715 1,139,601 1,144,500 1,137,178 

แ. ประชากรอายุ แ5 ปขึๅนไป 964,968 969,692 974,499 979,398 972,139 
    แ.แ  ก่าลังรงงานรวม 696,775 691,767 691,242 709,780 697,391 
           แ.แ.แ  ผูຌมีงานท่า 693,779 677,521 682,944 700,910 688,789 
           แ.แ.โ  ผูຌวางงาน 2,996 14,246 8,298 8,870 8,602 
           1.1.3  ก่าลังรงงานทีไรอฤดูกาล  0 0 0 0 0 
    แ.โ  ผูຌไมอยู฿นก่าลังรงงาน 268,193 277,925 283,257 269,618 274,748 
           แ.โ.แ  ท่างานบຌาน 72,009 76,433 87,777 74,378 77,650 
           แ.โ.โ  รียนหนังสือ 61,611 62,227 59,766 55,801 59,851 
           1.โ.3  อืไน โ  134,573 139,264 135,714 139,439 137,248 
โ.  ประชากรอายุตไ่ากวา แ5  ป  164,927 165,023 165,102 165,102 165,039 
3.  อัตราการวางงาน 0.43 2.06 1.20 1.25 1.23 
ทีไมา  : ส่านักงานสถิติหงชาต ิ  

 
 โ.แ.แ ผู้มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษา จังหวัดนครปฐม ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                                 

           หนวย : คน 
 

ระดับการศึกษา ป  โ56ใ  

  ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

รวม 693,779 677,521 682,944 700,910 688,789 

เมมีการศึกษา 75,148 67,591 52,082 49,040 60,965 
ต่ ากวาประถมศึกษา 98,306 91,324 89,670 94,925 93,556 
ประถมศึกษา 148,034 152,898 163,116 170,569 158,654 
มัธยมศึกษาตอนต้น 139,591 144,808 141,492 139,058 141,237 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 110,854 96,240 102,536 108,114 104,436 
-  สายสามัญ 88,679 67,917 76,420 78,113 77,782 
-  สายอาชีวศึกษา 22,175 28,323 26,117 30,001 26,654 
-  สายวชิาการศึกษา 0 0 0 0 0 



 ใโ 

2.แ.แ ิตอี 
 

 

ระดับการศึกษา 
ป  โ56ใ  

   ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

อุดมศึกษา 121,846 122,921 127,586 139,204 127,889 
-  สายวชิาการ 77,590 71,035 82,901 93,378 81,226 
-  สายวชิาชีพ 30,784 36,623 31,053 32,386 32,712 
-  สายวชิาการศึกษา 13,473 15,263 13,632 13,440 13,952 
อืไน โ 0 0 0 0 0 
ไมทราบ 0 1,740 6,462 0 2,051 
ทีไมา  : ส่านักงานสถิติหงชาต ิ  
 

 

โ.แ.โ ผู้มีงานท า จ าแนกตามอาชีพ จังหวัดนครปฐม ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                     
หนวย : คน 

 

อาชีพ 
ป  โ56ใ  

  ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

รวม 693,779 677,521 682,944 700,910 688,789 

แ. ผูຌบัญญัติกฎหมายขຌาราชการ 
    ระดับอาวุสละผูຌจัดการ 11,251 8,310 12,768 30,639 15,742 
โ. ผูຌประกอบวิชาชีพดຌานตาง โ 44,459 38,236 36,001 38,218 39,228 
ใ. ผูຌประกอบวิชาชีพดຌานทคนคิ   
    สาขาตางโ ละอาชีพทีไกีไยวขຌอง 30,481 27,869 29,792 30,960 29,776 
ไ. สมียน 19,353 28,509 25,496 28,776 25,533 
5. พนักงานบริการละพนักงาน฿น 
    รຌานคຌาละตลาด 153,465 153,015 170,395 151,767 157,160 
ๆ. ผูຌปฏิบัติงานทีไมฝีมือ฿นดຌาน 
    การกษตรละการประมง  81,449 79,016 88,249 96,507 86,305 
็. ผูຌปฏิบัติงานดຌานความสามารถ 
    ทางฝมือละธุรกจิการคຌาทีไกีไยวขຌอง 82,612 105,444 94,090 90,595 93,185 
่. ผูຌปฏิบัติการรงงานละครืไองจักร  
    ละผูຌปฏบิัติงานดຌานการประกอบ   184,503 147,672 157,384 157,919 161,870 
้. อาชีพขัๅนพืๅนฐานตาง โ ฿นดຌาน 
    การขายละการ฿หຌบริการ   86,206 89,451 68,769 75,528 79,988 
แเ. อืไน โ ซึไงมิไดຌจ่านกไวຌ  0 0 0 0 0 
ทีไมา  : ส่านักงานสถิติหงชาต ิ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 ใใ 

 

โ.แ.ใ ผู้มีงานท า จ าแนกตามอุตสาหกรรม จังหวัดนครปฐม ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
          หนวย : คน 

อุตสาหกรรม 
ป  โ56ใ  

  ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

รวม 693,779 677,521 682,944 700,910 688,789 

กษตรกรรม การป่าไมຌละการประมง 96,562 94,807 107,114 117,098 103,896 
การท่าหมืองร หมืองหิน 0 852 0 1,342 548 
การผลิต 249,895 239,923 228,101 239,913 239,458 
การไฟฟງา กຍาซ ละไอนๅ่า 487 1,771 3,161 2,518 1,984 
การจัดหานๅ่า บ่าบัดนๅา่สีย 611 453 1,393 2,256 1,178 
การกอสรຌาง 26,068 30,523 24,409 26,989 26,997 
การขายสง การขายปลีก 126,362 129,431 123,455 129,509 127,189 
การขนสงทีไกใบสนิคຌา 25,144 16,338 21,618 20,098 20,799 
กิจกรรมรงรมละอาหาร 53,206 54,882 68,011 66,808 60,727 
ขຌอมูลขาวสารละการสืไอสาร 4,359 886 2,193 325 1,941 
กิจการทางการงินละการประกันภัย 6,065 6,828 3,998 4,102 5,248 
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 3,434 2,442 531 3,122 2,382 
กิจกรรมทางวิชาชีพละทคนิค 6,434 5,699 3,734 2,652 4,630 
การบริหารละการสนับสนุน 10,404 9,658 13,288 7,328 10,169 
การบรหิารราชการละปງองกันประทศ 12,153 11,694 17,009 17,277 14,533 
การศึกษา 36,247 37,910 32,735 33,672 35,141 
สุขภาพละสังคมสงคราะห ์ 5,847 6,193 11,438 10,818 8,574 
ศิลปะความบนัทิงนนัทนาการ 9,209 8,586 3,332 2,895 6,006 
กิจกรรมบริการดຌานอืไนโ 18,784 15,805 14,156 9,955 14,675 
ลูกจຌาง฿นครัวรือนสวนบุคคล 2,508 2,840 3,266 2,233 2,712 
องค์การระหวางประทศ 0 0 0 0 0 
ไมทราบ 0 0 0 0 0 
ทีไมา  : ส่านักงานสถิติหงชาต ิ  

 

โ.แ.ไ ผู้มีงานท า จ าแนกตามสถานภาพการท างาน จังหวัดนครปฐม ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                  
หนวย : คน 

สถานภาพการท างาน 
ป  โ56ใ  

 ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

รวม 693,779 677,521 682,944 700,910 688,789 

นายจຌาง 14,513 11,264 10,688 16,438 13,226 
ลูกจຌางรัฐบาล 50,112 51,998 55,488 54,825 53,106 
ลูกจຌางอกชน 388,077 360,666 357,430 361,503 366,919 
ท่างานสวนตัว 157,126 169,476 174,968 175,852 169,355 
ชวยธุรกิจครัวรือน 83,951 84,117 84,369 92,291 86,182 
การรวมกลุม 0 0 0 0 0 

ที่มา  : ส านกกงานสถตตตหหงงชาตต   
 



 ใไ 

โ.แ.5 ผู้มีงานท า จ าแนกตามชั่วมงการท างานตอสัปดาห์ จังหวัดนครปฐม ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                          
           หนวย : คน 

 

ชั่วมงการท างานตอสัปดาห์ ป  โ56ใ  

ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

รวม 693,779 677,521 682,944 700,910 688,789 

เ  ชัไวมง ิไมไดຌท่างานี 850 12,752 3,160 1,486 4,562 
แ -  9  ชัไวมง 0 2,518 1,661 0 1,045 
แเ - แ้  ชัไวมง 280 1,260 1,454 3,320 1,578 
โเ - โ้  ชัไวมง 11,714 10,949 22,432 9,142 13,559 
ใเ - ใไ  ชัไวมง 14,260 16,368 20,943 5,007 14,144 
ใ5 - ใ้ ชัไวมง 46,129 54,214 44,928 62,918 52,047 
ไเ - ไ้  ชัไวมง   538,830 510,440 524,186 531,787 526,311 
5เ   ชัไวมงขึๅนไป 81,717 69,021 64,181 87,249 75,542 

ทีไมา  :  ส่านักงานสถิติหงชาต ิ
 
 

     ใ. การลงทุน   
ใ.แ จ่านวนรงงาน งินลงทุน ละการจຌางงาน ทีไไดຌรับอนุมัติ ฿หຌปຂดด่านินกิจการ฿หมทุก

อุตสาหกรรม ป โ5ๆใ 
  

 ป  โ56ใ รงงาน ิแหงี งินลงทุน (ล้านบาท) การจ้างแรงงาน (คน) 

มกราคม-ธันวาคม แแๆ ๆุ่็ใ.ใใ    ใุ5โๆ  
  ทีไมา :  กรมรงงานอุตสาหกรรม 
 
 

 ไ. การ฿ห้บริการประกันสังคม 
ไ.แ สถานประกอบการและผู้ประกันตน จังหวัดนครปฐม ข้อมูล ณ ดือนธันวาคม ป โ56ใ 

 

สถานประกอบการ   
ิแหงี 

ผู้ประกันตน    
ิคนี 

ุ้ไ่แ  ใโ5ุ็ๆแ 
 ทีไมา :   ส่านักงานประกันสังคมจงัหวัดนครปฐม 

 
ไ.โ สถานประกอบการและผู้ประกันตน ิแรงงานตางด้าวี จังหวัดนครปฐม ข้อมูล ณ ดือน

ธันวาคม ป โ56ใ 
 

สถานประกอบการ   
ิแหงี 

ผู้ประกันตน    
ิคนี 

โุใโ5  ไุ่ไ5เ 
ทีไมา :   ส่านักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม 
 
 



 ใ5 

 ไ.ใ การลิกจ้างแรงงาน จ าแนกตามรายดือน จังหวัดนครปฐม ป โ56ใ 
 

 

ดือน 
การลิกจ้าง 

สถานประกอบกิจการ ิแหงี ผู้ประกันตนที่ถูกลิกจ้าง ิคนี 
     มกราคม  55    481   
     กุมภาพันธ์  44    220   
     มีนาคม  66    174   
     มษายน  66    1,180   
     พฤษภาคม  29    92  
     มิถุนายน  40    136   
     กรกฎาคม  40    300   
     สิงหาคม  120    409   
     กันยายน  71    227   
     ตุลาคม  101    233   
     พฤศจิกายน  48    84   
     ธันวาคม  77    299   

รวม  757    3,835   
ทีไมา :   ส่านักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม 

 

 5. การบริการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 5.แ จ านวนสถานประกอบการ และลูกจ้าง จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ  
จังหวัดนครปฐม ข้อมูล ณ ดือนธันวาคม ป  โ56ใ 
 

ขนาดของสถานประกอบการ สถานประกอบการ ิแหงี ลูกจ้าง ิคนี 
แ - ไ  คน 3,034  7,135  
5 - ้  คน 2,139  14,827  
แเ - แ้  คน 1,214  16,466  
โเ - ไ้  คน 1,095  35,075  
5เ - ้้  คน 387  27,646  
แเเ - โ้้  คน 329  55,183  
ใเเ - ไ้้  คน 78  29,834  
5เเ - ้้้  คน  30  20,020  
แุเเเ  คนขึๅนไป 18  34,664  

รวม 8,324  240,850  
ทีไมา : ส่านักงานสวัสดิการละคุຌมครองรงงานจังหวัดนครปฐม 
 
 
 
 
 



 ใๆ 

5.โ จ านวนสถานประกอบการและลูกจ้าง จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามอุตสาหกรรม 
 

ประภทอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ิแหงี ลูกจ้าง ิคนี 
การขายสง การขายปลีก  2,806  37,071  
การผลิต 2,657  162,568  
บริการการงิน ประกันภัย อสังหาริมทรัพย์ 630  7,146  
การกอสรຌาง 474  5,810  
รงรมละภัตตาคาร 404  5,151  
การขนสง สถานทีไกใบสินคຌา การคมนาคม 390  7,012  
กษตรกรรม  การลาสัตว์  การป่าไมຌ 281  5,045  
บริการชุมชน บริการสังคม ละบริการสวนบุคคล 238  3,720  
การป็นตัวกลางทางการงิน 232  2,638  
การไฟฟງา กຍส ละการประปา 76  1,662  
อืไน โ 136  3,027  

รวม  8,324    240,850   
ทีไมา : ส่านักงานสวัสดิการละคุຌมครองรงงานจังหวัดนครปฐม 

 

6. การบริการจัดหางาน฿นประทศ 
 จ า ก ข ຌอ ม ูล ก า ร ฿ ห ຌบ ร ิก า ร จ ัด ห า ง า น ข อ ง ส่า น ัก ง า น จ ัด ห า ง า น จ ัง ห ว ัด ผ า น ร ะ บ บ
สารสนทศการจัดหางาน฿นประทศ กรมการจัดหางาน  
 

 6.แ ต าแหนงงาน  ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน฿นประทศ ป โ56ใ 
พศ ต าแหนงงาน ิอัตราี ผู้สมัครงาน ิคนี การบรรจุงาน ิคนี  
ชาย 2,646 3,943 2,882 
หญิง 438 5,286 3,902 

ไมระบุ 12,506 0 0 
รวม 15,590 9,229 6,784 

 

 6.โ ต าแหนงงาน  ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จ าแนกตามระดับการศึกษา ป โ56ใ 
 

ระดับการศึกษา 
ต าแหนงงาน  

ิอัตราี 
ผู้สมัครงาน  

ิคนี 
การบรรจุงาน  

ิคนี  
ประถมศึกษาละตไ่ากวา 6,420 2,839 2,368 
มัธยมศึกษา 5,132 3,171 2,174 
ปวช. 1,148 459 324 
ปวส. 1,080 648 470 
อนุปริญญา 523 29 21 
ปริญญาตรี 1,211 2,024 1,383 
ปริญญาท 52 58 42 
ปริญญาอก 24 1 2 



 ใ็ 

6.ใ ต าแหนงงานตามประภทอาชีพ 5 อันดับแรก ปรียบทียบกับผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน 
ป โ56ใ 

 
ประภทอาชีพ 

ต าแหนงงาน  
ิอัตราี 

ผู้สมัครงาน  
ิคนี 

การบรรจุงาน  
ิคนี  

1. รงงานดຌานการประกอบ 8,506 2,003 2,174 
2. รงงานบรรจุผลติภัณฑ ์ 1,580 1,317 1,479 
3. ผูຌขับรถยนต ์ รถรับจຌาง  ละรถตูຌ 489 236 125 
4. ชางชืไอมละชางตดัลหะ 327 14 17 
5. จຌาหนຌาทีไคลังสนิคຌา 286 100 145 

 

6.4 ผู้สมัครงานตามประภทอาชีพ 5 อันดับแรก ปรียบทียบกับต าแหนงงาน และการบรรจุงาน 
ป โ56ใ 

 
ประภทอาชีพ 

ผู้สมัครงาน  
ิคนี 

ต าแหนงงาน  
ิอัตราี  

การบรรจุงาน  
ิคนี  

1. รงงานดຌานการประกอบ 2,003 8,506 2,174 
2. รงงานบรรจุผลติภัณฑ ์ 1,317 1,580 1,479 
3. จຌาหนຌาทีไหຌองสมุด 513 165 247 
4. จຌาหนຌาทีไส่านักงาน 365 131 323 
5. ผูຌขับรถยนต ์ รถรับจຌาง  ละรถตูຌ 236 489 125 

 

 6.5 การบรรจุงานตามประภทอาชีพ 5 อันดับแรก ปรียบทียบกับต าแหนงงาน และ         
ผู้สมัครงาน ป โ56ใ 

 
ประภทอาชีพ 

การบรรจุงาน 
ิคนี 

ต าแหนงงาน  
ิอัตราี  

ผู้สมัครงาน 
ิคนี  

1. รงงานดຌานการประกอบ 2,174 8,506 2,003 
2. รงงานบรรจุผลติภัณฑ ์ 1,479 1,580 1,317 
3. จຌาหนຌาทีไส่านักงานอืไน โ 323 131 365 
4. จຌาหนຌาทีไหຌองสมุด 247 165 513 
5. ผูຌจัดการฝา่ยการงินละบริหาร 171 27 25 

 

7. การฝึกอาชีพของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน/ส านักงานพัฒนาฝมือแรงงาน 
    ปงบประมาณ โ56ใ จ าแนกป็น ไ กิจกรรมหลกั ดังนี้  
 

7.แ กิจกรรมตรียมข้าท างาน  จ านวน  ไแ  คน  
ฝึกอาชีพภาย฿นสถาบนัพัฒนาฝมือแรงงาน/ส านักงานฯ ฝึกอาชีพภายนอกสถาบันพฒันาฝมือแรงงาน/ส านักงานฯ 
ผู้ฝึกอาชีพ ใแ คน ผู้ฝึกอาชีพ ้ คน 

- กลุมอาชีพชางกอสรຌาง โใ คน - กลุมอาชีพชางกอสรຌาง เ คน 
- กลุมอาชีพชางครืไองกล เ คน - กลุมอาชีพชางครืไองกล ้ คน 
- กลุมอาชีพชางอุตสาหการ ้ คน - กลุมอาชีพชางอุตสาหการ เ คน 
  



 ใ่ 

 7.โ กิจกรรมยกระดับฝมือแรงงาน  จ านวน แุแ6แ คน  
 

ฝึกอาชีพภาย฿นสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน/ส านกังานฯ ฝึกอาชีพภายนอกสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน/ส านักงานฯ 
ผู้ฝึกอาชีพ ้7เ คน ผู้ฝึกอาชีพ แ้แ คน 

- กลุมอาชีพชางกอสรຌาง โไ คน - กลุมอาชีพชางกอสรຌาง เ คน 
- กลุมอาชีพชางครืไองกล โเ คน - กลุมอาชีพชางครืไองกล เ คน 
- กลุมอาชีพชางอุตสาหการ โโ คน - กลุมอาชีพชางอุตสาหการ แเ5 คน 
- กลุมอาชีพชางไฟฟງา อิลใกทรอนิกส์ 
  คอมพิวตอร์ 

55เ คน - กลุมอาชีพชางไฟฟງา อิลใกทรอนิกส์ 
  คอมพิวตอร์ 

เ คน 

- กลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป์ เ คน - กลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป์ โแ คน 
- กลุมอาชีพชางธุรกิจละบริการ ใ5ไ คน - กลุมอาชีพชางธุรกิจละบริการ ๆ5 คน 
 
 7.ใ กิจกรรมสริมทักษะแรงงาน  จ านวน 5เ7 คน 
 

ฝึกอาชีพภาย฿นสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน/ส านกังานฯ ฝึกอาชีพภายนอกสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน/ส านักงานฯ 
ผู้ฝึกอาชีพ 7แ คน ผู้ฝึกอาชีพ ไใ6 คน 

- กลุมอาชีพชางกอสรຌาง เ คน - กลุมอาชีพชางกอสรຌาง ไ5 คน 
- กลุมอาชีพชางครืไองกล เ คน - กลุมอาชีพชางครืไองกล ็โ คน 
- กลุมอาชีพชางอุตสาหการ เ คน - กลุมอาชีพชางอุตสาหการ โ5 คน 
- กลุมอาชีพชางไฟฟງา อิลใกทรอนิกส์ 
  คอมพิวตอร์ 

เ คน - กลุมอาชีพชางไฟฟງา อิลใกทรอนิกส์ 
  คอมพิวตอร์ 

แเ้ คน 

- กลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป์ ไเ คน - กลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป์ แ่5 คน 
- กลุมอาชีพชางธุรกิจละบริการ ใแ คน - กลุมอาชีพชางธุรกิจละบริการ เ คน 
หมายหตุ : ฝຄกอาชีพภายนอกสถาบันพัฒนาฝมือรงงาน/ส่านักงานฯ หมายถึง สถาบันพัฒนาฝมือรงงาน/ส่านักงานฯ  
จัดฝຄกอาชีพ฿หຌภายนอกทีไตัๅงของสถาบันพัฒนาฝมือรงงาน/ส่านักงานฯ 
 

่. การดินทางเปท างานตางประทศ ป โ56ใ 
 

 

วิธีการดินทางเปท างานตางประทศ 
 พศชาย  

ิคนี 
พศหญิง 

ิคนี 
รวม 
ิคนี 

  -  RE- ENTRY 49 31 80 
  -  ดินทางดຌวยตนอง 5 4 9 
 -  กรมการจัดหางานจัดสง 2 1 3 
 -  นายจຌางพาลูกจຌางไปท่างาน 19 4 23 
 -  นายจຌางสงลูกจຌางไปฝຄกงาน 0 1 1 
 -  บริษัทจัดหางานจัดสง   14 3 17 

รวม 89 44 133 
ทีไมา : ส่านักบริหารรงงานไทยไปตางประทศ กรมการจัดหางาน 
หมายหตุ  RE-ENTRY หมายถึง วิธีการดินทางส่าหรับผูຌทีไคยท่างาน฿นตางประทศอยูลຌว ละมีความประสงค์จะ   
ดินทางไปท่างานอีกครัๅงกับนายจຌางรายดมิ  



 ใ้ 

้. แรงงานตางด้าว 
 9.1 แรงงานตางด้าวที่ เด้รับ฿บอนุญาต฿ห้ท างาน  ณ ดือนธันวาคม ป โ56ใ 
 

แรงงานตางด้าว 
ถูกต้องตามกฎหมาย ิคนี 

แรงงานตางด้าวที่เด้รับการผอนผัน
฿ห้ท างาน ิคนี 

จ านวนรวม 
(คนี 

42,739 55,271 98,010 
ทีไมา : ส่านักงานจัดหางานจังหวดันครปฐม  
 
 ้.โ จ าแนกตามประภทการอนุญาต ณ ดือนธันวาคม ป โ56ใ 

แรงงานตางด้าว จ านวน  ิคนี  
แรงงานตางด้าวถูกต้องตามกฎหมาย  42,739  
   - ชัไวคราวทัไวไป ิมาตรา 5้ี 2,565  
   - พิสูจน์สัญชาติ ิมาตรา 5้ี 0  
   - น่าขຌา ิมาตรา 5้ี 33,271  
   - ยืไนค่าขอทน ิมาตรา ๆเี 0  
   - สงสริมการลงทุนละกฎหมายอืไน ิมาตรา ๆโี 98  
   - ชนกลุมนຌอย ิมาตรา ๆใี 6,805  
แรงงานตางด้าวที่เด้รับการผอนผัน฿ห้ท างาน  ิตามมติ ครม.ี 55,271  

คนตางด้าวคงหลือทั้งหมด 98,010  

 
 

ทีไมา : ส่านักงานจัดหางานจกงหวกดนครปฐม  
 
 
 
 



 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ตราประจ าจังหวัด  ศาลามณฑป มีภาพกาะอยูงบืๅองหลกง หมายถึง พระที่นก่ง
คูหาคฤหาสน์฿นถๅ าพระยานคร ซึ่งพระบาทสมดใจพระจุลจอมกล้าจ้าอยูงหกว 
ปรดกล้าฯ ฿ห้สร้างเว้มื่อ พ.ศ.2433 หละคยสดใจเปประทกบที่ถๅ านีๅ 2 ครกๅง 
หละตงอมา พระบาทสมดใจพระมงกุฎกล้าจ้าอยูงหกว รกชกาลที่ 6 กใคยสดใจเป
ประทกบที่นี ่
 

ผนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
PHACHUAP KHIRI KHAN MAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าขวัญ 

มืองทองนืๅอก้า        มะพร้าวสกบปะรด   
  สวยสดหาดขาถๅ า       งามลๅ านๅ า฿จ  
 



 
 
 

1. ข้อมูลทั่วเป       
แ.แ  ภูมิประทศ  

             จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ป็นจังหวัด฿นภาคกลางตามการบงการปกครองของประทศไทย การบง
ทางภูมิศาสตร์จัดป็นจังหวัด฿นภาคตะวันตก การบงทางภูมิอากาศจัดป็นจังหวัดภาค฿ตຌตอนบน มีนืๅอทีไ
ประมาณ ๆุใๆ็.ๆโเ ตารางกิลมตร หรือประมาณ ใุ้็ุ้็ๆโ.5 ไร ความยาวจากทิศหนือจรดทิศ฿ตຌ 
ประมาณ โแโ กิลมตร ละชายฝัດงทะลยาว ประมาณ โโไ.่ กิลมตร มีสวนทีไคบทีไสุดของประทศอยู฿นขต
ต่าบลคลองวาฬ อ่าภอมืองประจวบคีรีขันธ์ จากอาวไทยถึงขตดนสาธารณรัฐหงสหภาพมียนมาร์ ประมาณ 
แโ กิลมตร ระยะทางหางจากกรุงทพมหานคร ประมาณ ใโใ กิลมตร  

อาณาขตติดตอ 
 ทิศหนือ ติดตอ จังหวัดพชรบุรี  
 ทิศ฿ต้ ติดตอ จังหวัดชุมพร 
 ทิศตะวันออก ติดตอ อาวไทย 
 ทิศตะวันตก ติดตอ สาธารณรัฐหงสหภาพมียนมาร์ 
 

 แ.โ  การปกครอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบงการปกครอง ดังนี้ 
อ่าภอ ต่าบล หมูบຌาน ทศบาลมือง/ต่าบล อบต. 

่ ไ่ ไใ5 แๆ ไไ 
 

ทีไมา :  กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน กระทรวงมหาดไทย ิขຌอมูลจากวใบไซต์ ณ วันทีไ โใ มี.ค. ๆใี 
 

แ.ใ พืชศรษฐกิจ 
                  สับปะรด มะพรຌาว ยางพารา ปาล์มนๅ่ามัน  มะมวง 
  

 แ.ไ ศรษฐกิจ 

      ป  โ5ๆ1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด                จ่านวน 93,381  ลຌานบาท 
     (Gross provincial product : GPP)  

           ป  โ5ๆ1 รายไดຌฉลีไยตอคนตอป (GPP per capita)     จ่านวน แ้แุใเๆ  บาท 
 

ทีไมา :  ส่านักงานคณะกรรมการพฒันาการศรษฐกจิละสังคมหงชาติ ิขຌอมูลจากวใบไซต์ ณ วันทีไ แ้ ม.ค. ๆไี 
 

 แ.5 การศึกษา ปการศึกษา โ563 
 แ.5.แ จ่านวนสถานศึกษา นักรียนละนักศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ่านกตามสังกัด 

               
ข้อมูล 

การจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ิประภทสามัญศกึษาี 

การจัดการศึกษา 
อาชีวศึกษา 

ิประภทอาชีวศึกษาี 

การจัดการศึกษา 
อุดมศึกษา 

ิประภอุดมศึกษาี 

 
รวมท้ังสิ้น 

สถานศึกษา  ิหงี โ่เ  ๆ  แ  โ่7  
นักรียน/นักศึกษา ิคนี ่5ุ้ไโ  ุ่เ่้  โุ็ใไ  ้6ุ765  
ทีไมา : ส่านักงานศึกษาธิการ ภาค โุ ใุ ไ ละกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม  



 ไไ 

  แ.5.โ ประมาณการผูຌส่ารใจการศึกษา โ5ๆ3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ่านกตามระดับ 
การศึกษา ดังนีๅ 

                                             หนวย : คน 

รวม 
ประถม 
ศึกษา 

มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. อน ุ
ปริญญา ป.ตรี ป.

บัณฑิต 
ป.ท ป.อก ม.ใ ม.6 

แุ้ใโโ ๆุ่โ้ ๆุโใ่ โุใ่่ แุ่ใใ แุโ่เ เ ็ใ5 เ แ้ เ 

ทีไมา : ส่านักงานศึกษาธิการ ภาค โุ ใุ ไ ละกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม  
 

2. ข้อมูลประชากรและก าลังแรงงาน  

โ.แ ประชากรและก าลังแรงงานของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                  
  หนวย : คน 

 

สถานภาพแรงงาน 
ป  โ56ใ  

 ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

ประชากรรวม 461,210 460,889 460,560 460,198 460,714 

แ. ประชากรอายุ แ5 ปขึๅนไป 375,997 376,001 375,998 375,978 375,994 
    แ.แ  ก่าลังรงงานรวม 261,512 254,839 264,470 271,553 263,093 
           แ.แ.แ  ผูຌมีงานท่า 260,417 253,554 262,074 267,070 260,779 
           แ.แ.โ  ผูຌวางงาน 762 1,285 2,308 4,302 2,164 
           1.1.3  ก่าลังรงงานทีไรอฤดูกาล  333 0 87 181 150 
    แ.โ  ผูຌไมอยู฿นก่าลังรงงาน 114,485 121,162 111,528 104,425 112,900 
           แ.โ.แ  ท่างานบຌาน 41,832 42,894 38,847 33,956 39,382 
           แ.โ.โ  รียนหนังสือ 22,045 22,558 21,187 20,149 21,485 
           1.โ.3  อืไน โ  50,608 55,710 51,495 50,320 52,033 
โ.  ประชากรอายุตไ่ากวา แ5  ป  85,213 84,888 84,562 84,220 84,721 
3.  อัตราการวางงาน 0.29 0.50 0.87 1.58 0.82 
ทีไมา : ส่านักงานสถิติหงชาต ิ  

 
โ.แ.แ ผู้มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                                

            หนวย : คน 

 

ระดับการศึกษา ป  โ56ใ  

    ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

รวม 260,417 253,554 262,074 267,070 260,779 

เมมีการศึกษา 14,010 11,603 12,122 11,428 12,291 
ต่ ากวาประถมศึกษา 41,220 38,589 44,566 46,527 42,725 
ประถมศึกษา 62,078 57,638 68,187 60,964 62,217 
มัธยมศึกษาตอนต้น 47,097 43,736 43,203 49,339 45,844 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 48,446 49,013 47,238 49,512 48,553 
-  สายสามัญ 36,626 37,979 34,967 39,817 37,347 
-  สายอาชีวศึกษา 11,820 11,034 12,271 9,695 11,205 
-  สายวชิาการศึกษา 0 0 0 0 0 



 ไ5 

   2.แ.แ ิตอี 
 
 

ระดับการศึกษา ป  โ56ใ  

     ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

อุดมศึกษา 44,860 51,652 46,140 48,772 47,856 
-  สายวชิาการ 25,027 27,824 23,107 23,801 24,940 
-  สายวชิาชีพ 15,194 20,248 19,086 20,173 18,675 
-  สายวชิาการศึกษา 4,639 3,580 3,947 4,797 4,241 
อืไน โ 0 0 0 0 0 
ไมทราบ 2,705 1,322 619 530 1,294 
ทีไมา  : ส่านักงานสถิติหงชาต ิ

 
โ.แ.โ ผู้มีงานท า จ าแนกตามอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                    

หนวย : คน 

 

อาชีพ 
ป  โ56ใ  

  ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

รวม 260,417 253,554 262,074 267,070 260,779 

แ. ผูຌบัญญัติกฎหมายขຌาราชการ 
    ระดับอาวุสละผูຌจัดการ 7,344 6,691 6,353 14,437 8,706 
โ. ผูຌประกอบวิชาชีพดຌานตาง โ 9,394 8,812 6,617 8,764 8,397 
ใ. ผูຌประกอบวิชาชีพดຌานทคนคิ 
    สาขาตาง โ ละอาชีพทีไกีไยวขຌอง 10,285 9,183 8,721 9,381 9,393 
ไ. สมียน 10,199 9,833 11,614 11,535 10,795 
5. พนักงานบริการละพนักงาน฿น 
    รຌานคຌาละตลาด 65,852 66,358 71,202 63,375 66,697 
ๆ. ผูຌปฏิบัติงานทีไมฝีมือ฿นดຌาน 
    การกษตรละการประมง  66,742 57,916 66,792 67,467 64,729 
็. ผูຌปฏิบัตงิานดຌานความสามารถทาง 
    ฝมือละธุรกิจการคຌาทีไกีไยวขຌอง 23,115 27,768 26,160 30,650 26,923 
่. ผูຌปฏิบัติการรงงานละครืไองจักร  
    ละผูຌปฏิบัตงิานดຌานการประกอบ   14,172 12,298 14,604 14,186 13,815 
้. อาชีพขัๅนพืๅนฐานตาง โ ฿นดຌาน 
    การขายละการ฿หຌบริการ   53,315 54,693 50,011 47,275 51,323 
แเ. อืไน โ ซึไงมิไดຌจ่านกไวຌ  0 0 0 0 0 

ทีไมา  : ส่านักงานสถิติหงชาต ิ

 

 

 

 

 



 ไๆ 

โ.แ.ใ ผู้มีงานท า จ าแนกตามอุตสาหกรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
หนวย : คน 

 

อุตสาหกรรม 
ป  โ56ใ  

 ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

รวม 260,417 253,554 262,074 267,070 260,779 

กษตรกรรม การป่าไมຌละการประมง 79,676 74,273 84,350 80,550 79,712 
การท่าหมืองร หมืองหิน 480 273 492 748 498 
การผลิต 26,865 22,815 19,604 26,874 24,039 
การไฟฟງา กຍาซ ละไอนๅ่า 0 498 368 0 217 
การจัดหานๅ่า บ่าบัดนๅา่สีย 1,604 455 348 1,729 1,034 
การกอสรຌาง 19,484 18,916 21,220 27,451 21,768 
การขายสง การขายปลีก 51,077 55,011 55,212 50,664 52,991 
การขนสงทีไกใบสนิคຌา 5,255 6,048 6,239 4,623 5,541 
กิจกรรมรงรมละอาหาร 28,959 31,624 36,547 33,469 32,650 
ขຌอมูลขาวสารละการสืไอสาร 1,080 75 463 560 545 
กิจการทางการงินละการประกันภัย 3,478 3,179 1,371 2,026 2,514 
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 2,895 1,915 1,657 1,959 2,107 
กิจกรรมทางวิชาชีพละทคนิค 1,831 1,329 351 1,302 1,203 
การบริหารละการสนับสนุน 1,420 3,038 3,797 3,243 2,875 
การบริหารราชการละปງองกันประทศ 11,583 10,710 9,383 8,871 10,137 
การศึกษา 6,668 7,441 4,890 5,983 6,245 
สุขภาพละสังคมสงคราะห ์ 4,632 3,210 5,253 6,002 4,774 
ศิลปะความบนัทิงนนัทนาการ 2,557 2,860 2,058 1,639 2,279 
กิจกรรมบริการดຌานอืไนโ 8,343 6,863 6,807 6,261 7,069 
ลูกจຌาง฿นครัวรือนสวนบุคคล 2,531 3,020 1,664 3,114 2,582 
องค์การระหวางประทศ 0 0 0 0 0 
ไมทราบ 0 0 0 0 0 

ทีไมา  : ส่านักงานสถิติหงชาต ิ

 
โ.แ.ไ ผู้มีงานท า จ าแนกตามสถานภาพการท างาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                  

หนวย : คน 

 

สถานภาพการท างาน 
ป  โ56ใ  

ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

รวม 260,417 253,554 262,074 267,070 260,779 

นายจຌาง 7,930 6,878 7,681 8,815 7,826 
ลูกจຌางรัฐบาล 24,686 21,379 20,080 22,121 22,067 
ลูกจຌางอกชน 117,836 118,232 113,472 119,160 117,175 
ท่างานสวนตัว 78,756 74,426 83,216 84,394 80,198 
ชวยธุรกิจครัวรือน 30,495 32,420 37,626 32,581 33,281 
การรวมกลุม 713 219 0 0 233 
ทีไมา  : ส่านักงานสถิติหงชาต ิ



 ไ็ 

โ.แ.5 ผู้มีงานท า จ าแนกตามชั่วมงการท างานตอสัปดาห์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                         
             หนวย : คน 

 

ชั่วมงการท างานตอสัปดาห์ ป  โ56ใ  

ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส  โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

รวม 260,417 253,554 262,074 267,070 260,779 

เ  ชัไวมง ิไมไดຌท่างานี 819 18,690 3,281 1,042 5,958 
แ -  9  ชัไวมง 249 807 1,165 142 590 
แเ - แ้  ชัไวมง 4,062 4,629 5,504 7,928 5,531 
โเ - โ้  ชัไวมง 14,859 19,742 16,989 19,605 17,799 
ใเ - ใไ  ชัไวมง 18,994 18,123 21,305 14,551 18,243 
ใ5 - ใ้ ชัไวมง 29,308 32,695 28,281 32,148 30,608 
ไเ - ไ้  ชัไวมง   153,363 133,224 152,788 150,694 147,517 
5เ   ชัไวมงขึๅนไป 38,763 25,643 32,762 40,961 34,532 

ทีไมา  :  ส่านักงานสถิติหงชาต ิ

 

ใ. การลงทุน   
ใ.แ จ่านวนรงงาน งินลงทุน ละการจຌางงาน ทีไไดຌรับอนุมัติ ฿หຌปຂดด่านินกิจการ฿หมทุก

อุตสาหกรรม ป โ5ๆใ 
ป  โ56ใ รงงาน ิแหงี งินลงทุน (ล้านบาท) การจ้างแรงงาน (คน) 

มกราคม-ธันวาคม ่ ็้.้ไ    แเแ  
ทีไมา :  กรมรงงานอุตสาหกรรม 
 
 
 

  4. การ฿ห้บริการประกันสังคม 
    ไ.แ สถานประกอบการและผู้ประกันตน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูล ณ ธันวาคม  

ป โ56ใ 
 

สถานประกอบการ   
ิแหงี 

ผู้ประกันตน  
ิคนี 

ใุ5ไ5 ้ๆุไไแ 
ทีไมา :   ส่านักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ไ.โ สถานประกอบการและผู้ประกันตน ิแรงงานตางด้าวี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ข้อมูล ณ ธันวาคม ป โ56ใ 
 

สถานประกอบการ   
ิแหงี 

ผู้ประกันตน    
ิคนี 

็โๆ ุ้ใไใ 
ทีไมา :  ส่านักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  



 ไ่ 

 ไ.ใ การลิกจ้างแรงงาน จ าแนกตามรายดือน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ป โ56ใ 

 

 
 

ดือน 
การลิกจ้าง 

สถานประกอบกิจการ  
ิแหงี 

ผู้ประกันตนที่ถูกลิกจ้าง  
ิคนี 

     มกราคม  29   430  
     กุมภาพันธ์  16   77  
     มีนาคม  22   209  
     มษายน  71   527  
     พฤษภาคม  16   88  
     มิถุนายน  44   140  
     กรกฎาคม  33   289  
     สิงหาคม  41   140  
     กันยายน  29   87  
     ตุลาคม  46   89  
     พฤศจิกายน  27   80  
     ธันวาคม  48   108  

รวม  422   2,264  
ทีไมา :  ส่านักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

 5. การบริการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
     5.1 จ านวนสถานประกอบการ และลูกจ้าง จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูล ณ ดือนธันวาคม ป โ56ใ 
 

 

ขนาดของสถานประกอบการ         สถานประกอบการ  
                ิแหงี 

         ลูกจ้าง  
           ิคนี 

แ - ไ  คน 2,083  4,687  
5 - ้  คน 1,336  9,217  
แเ - แ้  คน 475  6,553  
โเ - ไ้  คน 402  12,458  
5เ - ้้  คน 90  6,514  
แเเ - โ้้  คน 51  8,435  
ใเเ - ไ้้  คน 15  5,645  
5เเ - ้้้  คน  8  6,038  
แุเเเ  คนขึๅนไป 2  6,640  

รวม 4,462  66,187  
ทีไมา  :  ส่านักงานสวัสดิการละคุຌมครองรงงานจังหวัดประจวบคีรขีันธ ์
 
 
 



 ไ้ 

5.2 จ านวนสถานประกอบการและลูกจ้าง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตามอุตสาหกรรม             
 

ประภทอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ิแหงี ลูกจ้าง ิคนี 
การขายสง การขายปลีก  1,366  11,282  
รงรมละภัตตาคาร 761  11,287  
การประมง 502  4,808  
การผลิต 399  22,419  
บริการการงิน ประกันภัย อสังหาริมทรัพย์ 397  4,516  
การกอสรຌาง 250  2,995  
การป็นตัวกลางทางการงิน 224  1,655  
การขนสง สถานทีไกใบสินคຌา การคมนาคม 190  2,626  
กษตรกรรม  การลาสัตว์  การป่าไมຌ 155  934  
บริการชุมชน บริการสังคม ละบริการสวนบุคคล 113  1,380  
อืไน โ 105  2,285  

รวม  4,462    66,187   
ทีไมา  :  ส่านักงานสวัสดิการละคุຌมครองรงงานจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 
 

6. การบริการจัดหางาน฿นประทศ 
 จากขຌอมูลการ฿หຌบริการจัดหางานของส่านักงานจัดหางานจังหวัดผานระบบสารสนทศ
การจัดหางาน฿นประทศ กรมการจัดหางาน  
 

 6.แ ต าแหนงงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน฿นประทศ ป โ56ใ  
  

พศ 
ต าแหนงงาน 

ิอัตราี 
ผู้สมัครงาน 

ิคนี 
การบรรจุงาน 

ิคนี  
ชาย 758 818 554 
หญิง 226 1,733 1,284 

ไมระบ ุ 2,571 0 0 
รวม 3,555 2,551 1,838 

 
 

  6.โ ต าแหนงงาน  ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จ าแนกตามระดับการศึกษา ป โ56ใ 
 

ระดับการศึกษา ต าแหนงงาน  
ิอัตราี 

ผู้สมัครงาน  
ิคนี 

การบรรจุงาน  
ิคนี  

ประถมศึกษาละตไา่กวา 697 564 517 
มัธยมศึกษา 1,352 921 768 
ปวช. 610 163 107 
ปวส. 484 387 203 
อนุปริญญา 169 5 1 
ปริญญาตร ี 239 509 242 
ปริญญาท 3 2 0 
ปริญญาอก 1 0 0 



 5เ 

 6.ใ ต าแหนงงานตามประภทอาชีพ 5 อันดับแรก ปรียบทียบกับผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน  
ป โ56ใ 
 

 

ประภทอาชีพ 
ต าแหนงงาน 

ิอัตราี 
ผู้สมัครงาน 

ิคนี 
การบรรจุงาน 

ิคนี 
1. รงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 1,095 368 612 
2. รงงานดຌานการประกอบ 560 617 401 
3. พนักงานขายของหนຌารຌานละพนักงานสาธิตสินคຌา 255 149 193 
4. ตัวทนจัดหาบริการทางธุรกิจละนายหนຌาการคຌา 159 161 95 
5. ตัวทนฝ่ายขายดຌานทคนิคละการคຌา 112 173 68 

 
6.4 ผู้สมัครงานตามประภทอาชีพ 5 อันดับแรก ปรียบทียบกับต าแหนงงาน และการบรรจุงาน  

ป โ56ใ 
 

 

ประภทอาชีพ 
ผู้สมัครงาน  

ิคนี 
ต าแหนงงาน  

ิอัตราี  
การบรรจุงาน  

ิคนี  
1. รงงานดຌานการประกอบ 617 560 401 
2. รงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 368 1,095 612 
3. ตัวทนฝ่ายขายดຌานทคนิคละการคຌา 173 112 68 
4. ตัวทนจัดหาบริการทางธุรกิจละนายหนຌาการคຌา 161 159 95 
5. พนักงานขายของหนຌารຌานละพนักงานสาธิตสินคຌา 149 255 193 

  
6.5 การบรรจุงานตามประภทอาชีพ 5 อันดับแรก ปรียบทียบกับต าแหนงงาน และผู้สมัครงาน  

ป โ56ใ 
 

 

ประภทอาชีพ 
การบรรจุงาน 

ิคนี 
ต าแหนงงาน  

ิอัตราี  
ผู้สมัครงาน 

ิคนี  
1. รงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 612 1,095 368 
2. รงงานดຌานการประกอบ 401 560 617 
3. พนักงานขายของหนຌารຌานละพนักงานสาธิตสินคຌา 193 255 149 
4. ตัวทนจัดหาบริการทางธุรกิจละนายหนຌาการคຌา 95 159 161 
5. ผูຌขับรถยนต์ รถรับจຌาง ละรถตูຌ 69 84 111 
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7. การฝึกอาชีพของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน/ส านกังานพัฒนาฝมือแรงงาน 
    ปงบประมาณ โ56ใ จ าแนกป็น 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้  

7.แ กิจกรรมตรียมข้าท างาน  จ านวน  ใ้  คน  
 

ฝึกอาชีพภาย฿นสถาบนัพัฒนาฝมือแรงงาน/ส านักงานฯ ฝึกอาชีพภายนอกสถาบันพฒันาฝมือแรงงาน/ส านักงานฯ 
ผู้ฝึกอาชีพ ใ้ คน ผู้ฝึกอาชีพ เ คน 

- กลุมอาชีพชางอุตสาหการ ไ คน - กลุมอาชีพชางอุตสาหการ 0 คน 
- กลุมอาชีพชางครืไองกล แแ คน - กลุมอาชีพชางครืไองกล 0 คน 
- กลุมอาชีพชางไฟฟງา อิลใกทรอนิกส์  
  คอมพิวตอร์ 

ๆ คน - กลุมอาชพีชางไฟฟງา อิลใกทรอนิกส์  
  คอมพิวตอร์ 

0 คน 

- กลุมอาชีพชางธุรกิจละบริการ แ่ คน - กลุมอาชีพชางธุรกิจละบริการ 0 คน 

  
 7.โ กิจกรรมยกระดับฝมือแรงงาน  จ านวน  622  คน 
 

ฝึกอาชีพภาย฿นสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน/ส านักงานฯ ฝึกอาชีพภายนอกสถาบันพฒันาฝมือแรงงาน/ส านักงานฯ 
 ผู้ฝึกอาชีพ 61 คน ผู้ฝึกอาชีพ 561 คน 

- กลุมอาชีพชางอุตสาหการ เ คน - กลุมอาชีพชางอุตสาหการ 5เ คน 
- กลุมอาชพีชางไฟฟງา อิลใกทรอนิกส์  
  คอมพวิตอร ์

โโ คน - กลุมอาชพีชางไฟฟງา อิลใกทรอนิกส์  
  คอมพิวตอร์ 

ไโ คน 

- กลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป ์ เ คน - กลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป ์ แเแ คน 
- กลุมอาชีพชางธุรกิจละบริการ ใ้ คน - กลุมอาชีพชางธุรกิจละบริการ ใๆ่ คน 

 
 7.ใ กิจกรรมสริมทักษะแรงงาน  จ านวน  แ้5  คน 
 

ฝึกอาชีพภาย฿นสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน/ส านักงานฯ ฝึกอาชีพภายนอกสถาบันพฒันาฝมือแรงงาน/ส านักงานฯ 
ผู้ฝึกอาชีพ 75 คน ผู้ฝึกอาชีพ แโเ คน 

- กลุมอาชีพชางกอสรຌาง เ คน - กลุมอาชีพชางกอสรຌาง โเ คน 
- กลุมอาชีพชางครืไองกล โ5 คน - กลุมอาชีพชางครืไองกล เ คน 
- กลุมอาชีพชางอุตสาหการ โ5 คน - กลุมอาชีพชางอุตสาหการ เ คน 
- กลุมอาชีพชางไฟฟງา อิลใกทรอนิกส์  
  คอมพิวตอร์ 

โ5 คน - กลุมอาชพีชางไฟฟງา อิลใกทรอนิกส์  
  คอมพิวตอร์ 

เ คน 

- กลุมอาชีพกษตรอุตสาหกรรม เ คน - กลุมอาชีพกษตรอุตสาหกรรม โเ คน 
- กลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป ์ เ คน - กลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป ์ โเ คน 
- กลุมอาชีพชางธุรกิจละบริการ เ คน - กลุมอาชีพชางธุรกิจละบริการ ๆเ คน 
หมายหตุ : ฝຄกอาชีพภายนอกสถาบันพัฒนาฝมือรงงาน/ส่านักงานฯ หมายถึง สถาบันพัฒนาฝมือรงงาน/ส่านักงานฯ จัดฝຄกอาชีพ฿หຌ
ภายนอกทีไตัๅงของสถาบันพัฒนาฝมือรงงาน/ส่านักงานฯ 
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8. การดินทางเปท างานตางประทศ ป โ56ใ 
วิธีการดินทางเปท างานตางประทศ  พศชาย ิคนี พศหญิง ิคนี รวม ิคนี 

-  RE- ENTRY 15 17 32 
-  ดินทางดຌวยตนอง 15 8 23 
-  กรมการจัดหางานจัดสง 0 0 0 
-  นายจຌางพาลูกจຌางไปท่างาน 10 5 15 
-  นายจຌางสงลูกจຌางไปฝຄกงาน 0 1 1 
-  บริษัทจัดหางานจัดสง   8 1 9 

รวม 48 32 80 
ทีไมา : ส่านักบริหารรงงานไทยไปตางประทศ กรมการจัดหางาน 
หมายหตุ RE-ENTRY หมายถึง วิธีการดินทางส่าหรับผูຌทีไคยท่างาน฿นตางประทศอยูลຌว ละมีความประสงค์จะ  
ดินทางไปท่างานอีกครัๅงกับนายจຌางรายดิม  
 

้. แรงงานตางด้าว 
 ้.แ แรงงานตางด้าวที่เด้รับ฿บอนุญาต฿ห้ท างาน ณ ดือนธันวาคม ป โ56ใ 
 

แรงงานตางด้าว 
ถูกต้องตามกฎหมาย ิคนี 

แรงงานตางด้าวที่เด้รับการผอนผัน
฿ห้ท างาน ิคนี 

จ านวน 
รวม (คนี 

4,249 22,340 26,589 
ทีไมา : ส่านักงานจัดหางานจังหวดัประจวบครีีขันธ์  
 

 ้.โ   จ าแนกตามประภทการอนุญาต ณ ดือนธันวาคม ป โ56ใ 

แรงงานตางด้าว จ านวน  ิคนี  
แรงงานตางด้าวถูกต้องตามกฎหมาย  4,249  
   - ชัไวคราวทัไวไป ิมาตรา 5้ี 960  
   - พิสูจน์สัญชาติ ิมาตรา 5้ี 0  
   - น่าขຌา ิมาตรา 5้ี 2,797  
   - ยืไนค่าขอทน ิมาตรา ๆเี 0  
   - สงสริมการลงทุนละกฎหมายอืไน ิมาตรา ๆโี 37  
   - ชนกลุมนຌอย ิมาตรา ๆใี 455  
แรงงานตางด้าวท่ีเด้รับการผอนผัน฿ห้ท างาน  ิตามมติ ครม.ี 22,340  

คนตางด้าวคงหลือทั้งหมด 26,589  
 

ที่มา : ส านกกงานจกดหางานจกงหวกดประจวบครีีขกนธ ์ 
 



 
จังหวัดเพชรบุรี 

 

ตราประจ าจังหวัด  ขาวกง  หมายถึง  ขาที่ตกๅงของพระนครคีรี ซึ่งรกชกาลที่ ไ 
ทรงสร้าง หละพระจดีย์พระธาตุจอมพชร นกบป็นจดีย์คูงบ้านคูงมือง  ผืนนา  
หมายถึง  มืองกษตรกรรมหละความอดุมสมบูรณ์ ต้นตาลตนด  หมายถึง ต้นเม้
สกญลกกษณ์ของจกงหวกด 

 

ผนที่จังหวัดพชรบุรี 
PHETCHABURI MAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าขวัญ 

ขาวกงคูงบ้าน  ขนมหวาน  มืองพระ 

 ลตศลๅ าศตลป   หดนธรรมะ  ทะลงาม  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Seal_Phetchaburi.png


 
 
 

1. ข้อมูลทั่วเป  

แ.แ  ภูมิประทศ  

 จังหวัดพชรบุรี มีภูมิประทศป็นทีไสูงติดทือกขาละทีไราบชายฝัດงทะล มักรียกสัๅน โ วามือง
พชร อยูหางจากกรุงทพมหานคร ระยะทางประมาณ แโใ กิลมตร มีพืๅนทีไทัๅงหมด ๆุโโ5.แใ่ ตาราง
กิลมตร หรือ ใุ่้เุ็แแ.โเ ไร ดยมีสวนทีไกวຌางทีไสุดวัดไดຌ แเใ กิลมตร จากทิศตะวันออกถึงตะวันตก
ละสวนทีไยาวทีไสุดวัดไดຌ ่เ กิลมตร จากทิศหนือ-฿ตຌ ประชากรสวน฿หญประกอบอาชีพกษตรกรรมละ
การประมง สวนอุตสาหกรรมสวน฿หญป็นอุตสาหกรรมขนาดลใก 

อาณาขตติดตอ 
 ทิศหนือ ติดตอ  จังหวัดราชบุรี ละจังหวัดสมุทรสงคราม 
 ทิศ฿ต้ ติดตอ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ทิศตะวันออก ติดตอ  ติดชายฝัດงอาวไทย ินานนๅ่าติดตอตรงขຌามกับนานนๅ่าจังหวัดชลบุรีี 
 ทิศตะวันตก ติดตอ  ขตทือกขาตะนาวศรีของสาธารณรัฐหงสหภาพมียนมาร์ 

 

 แ.โ  การปกครอง จังหวัดพชรบุรี แบงการปกครอง ดังนี้ 
อ่าภอ ต่าบล หมูบຌาน ทศบาลมือง/ต่าบล อบต. 

่ ้ใ 698 แ5 69 
 

ทีไมา :  กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน กระทรวงมหาดไทย ิขຌอมูลจากวใบไซต์ ณ วันทีไ โใ มี.ค.ๆใี 
 

แ.ใ  พืชศรษฐกิจ 
                    ขຌาว สับปะรด อຌอย ขຌาวพด ชมพู  
 

 แ.ไ ศรษฐกิจ 

      ป  โ5ๆ1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด                จ่านวน 72,035  ลຌานบาท 
     (Gross provincial product : GPP)  

           ป  โ5ๆ1 รายไดຌฉลีไยตอคนตอป (GPP per capita)     จ่านวน 144,392  บาท 
 

ทีไมา :  ส่านักงานคณะกรรมการพฒันาการศรษฐกจิละสังคมหงชาติ ิขຌอมูลจากวใบไซต์ ณ วันทีไ แ้ ม.ค. ๆไี 
 
 

 แ.5 การศึกษา ปการศึกษา 2563 

  แ.5.แ จ่านวนสถานศึกษา นักรียนละนักศึกษา จังหวัดพชรบุรี จ่านกตามสังกัด 
  

 
ข้อมูล 

การจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ิประภทสามัญศกึษาี 

การจัดการศึกษา 
อาชีวศึกษา 

ิประภทอาชีวศึกษาี 

การจัดการศึกษา 
อุดมศึกษา 

ิประภทอุดมศึกษาี 

 
รวมท้ังสิ้น 

สถานศึกษา  ิหงี โ่โ  ่  ไ  โ้ไ  
นักรียน/นักศึกษา ิคนี ็ใุโแ้  ็ุๆไๆ  โแุแโใ  แเแุ้่่  
ทีไมา : ส่านักงานศึกษาธิการ ภาค โุ ใุ ไ ละกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม  
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                     แ.5.โ ประมาณการผูຌส่ารใจการศึกษา โ563 จังหวัดพชรบุรี จ่านกตามระดับการศึกษา ดังนีๅ 
                                             หนวย : คน 

รวม 
ประถม 
ศึกษา 

มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. อน ุ
ปริญญา ป.ตรี ป.

บัณฑิต 
ป.ท ป.อก ม.ใ ม.6 

โใุ6่ใ 5ุ5็โ ๆุๆ้ๆ 5ุเแ้ แุ5่ๆ แุแ็่ เ ใุโ็แ เ ใๆแ เ 

ทีไมา : ส่านักงานศึกษาธิการ ภาค โุ ใุ ไ ละกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม  
     

2. ข้อมูลประชากรและก าลังแรงงาน  
 

โ.แ ประชากรและก าลังแรงงานของจังหวัดพชรบุรี ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                   
  หนวย : คน 

 

สถานภาพแรงงาน 
ป  โ56ใ  

 ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

ประชากรรวม 477,311 477,231 477,153 477,051 477,186 

แ. ประชากรอายุ แ5 ปขึๅนไป 402,134 402,357 402,591 402,829 402,478 
    แ.แ  ก่าลังรงงานรวม 282,797 280,595 282,548 293,666 284,901 
           แ.แ.แ  ผูຌมีงานท่า 279,979 276,303 278,995 289,220 281,124 
           แ.แ.โ  ผูຌวางงาน 2,818 4,143 3,552 4,446 3,740 
           1.1.3  ก่าลังรงงานทีไรอฤดูกาล  0 149 0 0 37 
    แ.โ  ผูຌไมอยู฿นก่าลังรงงาน 119,337 121,762 120,043 109,163 117,576 
           แ.โ.แ  ท่างานบຌาน 28,263 30,512 24,971 24,136 26,971 
           แ.โ.โ  รียนหนังสือ 27,791 29,498 32,230 27,336 29,214 
           1.โ.3  อืไน โ  63,283 61,753 62,842 57,690 61,392 
โ.  ประชากรอายุตไ่ากวา แ5  ป  75,177 74,874 74,562 74,222 74,709 
3.  อัตราการวางงาน 1.00 1.48 1.26 1.51 1.31 
ทีไมา : ส่านักงานสถิติหงชาต ิ  
 
 

โ.แ.แ ผู้มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษา จังหวัดพชรบุรี ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                                 
                  หนวย : คน 

 

ระดับการศึกษา ป  โ56ใ  

    ฉลี่ยรายป เตรมาส แ  เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

รวม 279,979 276,303 278,995 289,220 281,124 

เมมีการศึกษา 2,831 3,933 2,667 3,679 3,277 
ต่ ากวาประถมศึกษา 60,707 60,874 61,855 60,797 61,058 
ประถมศึกษา 55,370 56,631 57,167 60,803 57,493 
มัธยมศึกษาตอนต้น 42,593 45,299 45,994 48,330 45,554 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 50,070 49,365 50,212 55,994 51,410 
-  สายสามัญ 40,115 40,716 39,349 44,486 41,166 
-  สายอาชีวศึกษา 9,956 8,649 10,863 11,508 10,244 
-  สายวชิาการศึกษา 0 0 0 0 0 
   
 



 5่ 

2.1.1 ิตอี                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                 หนวย : คน 

 

ระดับการศึกษา ป  โ56ใ  

     ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

อุดมศึกษา 58,841 58,575 57,919 57,682 58,254 
-  สายวชิาการ 37,170 37,173 36,535 33,022 35,975 
-  สายวชิาชีพ 13,617 14,598 13,320 16,531 14,516 
-  สายวชิาการศึกษา 8,053 6,805 8,065 8,129 7,763 
อืไน โ 339 0 0 0 85 
ไมทราบ 9,228 1,626 3,180 1,935 3,992 
ทีไมา  : ส่านักงานสถิติหงชาต ิ

 
โ.1.2 ผู้มีงานท า จ าแนกตามอาชีพ จังหวัดพชรบุรี ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                      

หนวย : คน 

 

อาชีพ 
ป  โ56ใ  

  ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

รวม 279,979 276,303 278,995 289,220 281,124 

  แ. ผูຌบัญญัติกฎหมายขຌาราชการ 
     ระดับอาวุสละผูຌจัดการ 6,794 9,240 8,722 12,086 9,211 
  โ. ผูຌประกอบวิชาชีพดຌานตาง โ 16,964 16,252 15,528 15,429 16,043 
  ใ. ผูຌประกอบวิชาชีพดຌานทคนิค 
     สาขาตาง โ ละอาชีพทีไกีไยวขຌอง 11,800 9,199 10,918 13,387 11,326 
  ไ. สมียน 9,791 7,352 9,655 10,008 9,201 
  5. พนักงานบริการละพนักงาน฿น 
      รຌานคຌาละตลาด 75,714 71,249 71,029 75,254 73,311 
  ๆ. ผูຌปฏิบัติงานทีไมฝีมือ฿นดຌาน 
      การกษตรละการประมง  64,958 61,522 62,669 63,289 63,110 
  ็. ผูຌปฏิบัติงานดຌานความสามารถ 
     ทางฝมือละธุรกิจการคຌาทีไกีไยวขຌอง 33,054 32,085 38,011 33,155 34,076 
  ่. ผูຌปฏิบัติการรงงานละครืไองจกัร  
      ละผูຌปฏิบัตงิานดຌานการประกอบ   22,940 25,283 19,858 20,213 22,074 
  ้. อาชีพขัๅนพืๅนฐานตาง โ ฿นดຌาน 
      การขายละการ฿หຌบริการ   37,965 44,119 42,606 46,398 42,772 
แเ. อืไน โ ซึไงมิไดຌจ่านกไวຌ  0 0 0 0 0 
ทีไมา  : ส่านักงานสถิติหงชาต ิ
 

 
 
 
 
 



 5้ 

โ.1.3 ผู้มีงานท า จ าแนกตามอุตสาหกรรม จังหวัดพชรบุรี ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                              หนวย : คน 

 

อุตสาหกรรม 
ป  โ56ใ  

ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

รวม 279,979 276,303 278,995 289,220 281,124 

กษตรกรรม การป่าไมຌละการประมง 68,523 71,263 70,264 73,028 70,769 
การท่าหมืองร หมืองหิน 1,852 1,984 1,134 1,397 1,592 
การผลิต 41,122 35,515 36,967 35,087 37,173 
การไฟฟງา กຍาซ ละไอนๅ่า 1,260 941 847 1,265 1,078 
การจัดหานๅ่า บ่าบัดนๅา่สีย 437 339 487 313 394 
การกอสรຌาง 16,781 19,160 24,517 24,154 21,153 
การขายสง การขายปลีก 49,466 49,489 52,727 57,554 52,309 
การขนสงทีไกใบสนิคຌา 4,949 5,981 3,723 4,602 4,814 
กิจกรรมรงรมละอาหาร 33,768 30,762 27,905 30,523 30,740 
ขຌอมูลขาวสารละการสืไอสาร 382 974 327 256 485 
กิจการทางการงินละการประกันภัย 4,334 3,437 3,609 3,359 3,685 
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 1,216 2,218 2,575 2,387 2,099 
กิจกรรมทางวิชาชีพละทคนิค 2,047 1,604 1,614 1,759 1,756 
การบริหารละการสนับสนุน 1,267 2,164 2,553 3,627 2,403 
การบริหารราชการละปງองกันประทศ 12,122 13,364 15,405 12,757 13,412 
การศึกษา 12,381 11,104 11,118 10,548 11,288 
สุขภาพละสังคมสงคราะห ์ 5,480 4,626 4,794 6,817 5,429 
ศิลปะความบนัทิงนนัทนาการ 3,596 2,824 2,534 3,436 3,097 
กิจกรรมบริการดຌานอืไนโ 16,081 15,445 14,422 13,141 14,772 
ลูกจຌาง฿นครัวรือนสวนบุคคล 2,914 3,109 1,473 3,212 2,677 
องค์การระหวางประทศ 0 0 0 0 0 
ไมทราบ 0 0 0 0 0 
ทีไมา  : ส่านักงานสถิติหงชาต ิ
 

โ.1.4 ผู้มีงานท า จ าแนกตามสถานภาพการท างาน จังหวัดพชรบุรี ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                   
หนวย : คน 

 

สถานภาพการท างาน 
ป  โ56ใ  

ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

รวม 279,979 276,303 278,995 289,220 281,124 

นายจຌาง 5,938 8,059 7,009 5,625 6,658 
ลูกจຌางรัฐบาล 30,263 29,897 30,809 30,600 30,392 
ลูกจຌางอกชน 115,897 115,711 112,639 122,998 116,811 
ท่างานสวนตัว 92,208 88,261 88,641 95,334 91,111 
ชวยธุรกิจครัวรือน 35,535 34,375 39,802 34,663 36,094 
การรวมกลุม 138 0 96 0 59 
ทีไมา  : ส่านักงานสถิติหงชาต ิ



 ๆเ 

โ.1.5 ผู้มีงานท า จ าแนกตามชั่วมงการท างานตอสัปดาห์ จังหวัดพชรบุรี ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                       
             หนวย : คน 

 

ชั่วมงการท างานตอสัปดาห์ ป  โ56ใ  

ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

รวม 279,979 276,303 278,995 289,220 281,124 

เ  ชัไวมง ิไมไดຌท่างานี 1,577 18,497 4,071 2,759 6,726 
แ -  9  ชัไวมง 116 249 131 668 291 
แเ - แ้  ชัไวมง 2,736 842 1,371 4,500 2,362 
โเ - โ้  ชัไวมง 3,653 11,431 5,359 9,669 7,528 
ใเ - ใไ  ชัไวมง 8,739 16,053 12,904 10,382 12,020 
ใ5 - ใ้ ชัไวมง 31,005 27,934 32,293 24,613 28,962 
ไเ - ไ้  ชัไวมง   185,085 165,918 179,087 164,780 173,717 
5เ   ชัไวมงขึๅนไป 47,068 35,378 43,779 71,848 49,518 
ทีไมา  :  ส่านักงานสถิติหงชาต ิ

 

ใ. การลงทุน   
           ใ.แ จ่านวนรงงาน งินลงทุน ละการจຌางงาน ทีไไดຌรับอนุมัติ ฿หຌปຂดด่านินกิจการ฿หม 
ทุกอุตสาหกรรม ป โ5ๆใ 
  

 

 ป  โ56ใ 
รงงาน  
ิแหงี 

งินลงทุน  
(ล้านบาท) 

การจ้างแรงงาน  
(คน) 

มกราคม-ธันวาคม โ5 แุเ็โ.5็    5แ5  
  ทีไมา :  กรมรงงานอุตสาหกรรม 
 
 

 ไ. การ฿ห้บริการประกันสังคม 
  ไ.แ สถานประกอบการและผู้ประกันตน จังหวัดพชรบุรี ข้อมูล ณ ดือนธันวาคม ป โ56ใ 
 

สถานประกอบการ   
ิแหงี 

ผู้ประกันตน    
ิคนี 

โุๆ้5  ่็ุเแๆ 
 ทีไมา :   ส่านักงานประกันสังคมจงัหวัดพชรบุร ี
 

ไ.โ สถานประกอบการและผู้ประกันตน ิแรงงานตางด้าวี จังหวัดพชรบุรี ข้อมูล ณ ดือน
ธันวาคม ป โ56ใ 

 

สถานประกอบการ   
ิแหงี 

ผู้ประกันตน    
ิคนี 

ๆ้โ แใุ่ใแ 
ทีไมา :   ส่านักงานประกันสังคมจังหวัดพชรบุร ี
 



 ๆแ 

  ไ.ใ การลิกจ้างแรงงาน จ าแนกตามรายดือน จังหวัดพชรบุรี ป โ56ใ 

 

 

 

ดือน 
การลิกจ้าง 

สถานประกอบกิจการ  
ิแหงี 

ผู้ประกันตนที่ถูกลิกจ้าง  
ิคนี 

     มกราคม  32    183   
     กุมภาพันธ์  21    84   
     มีนาคม  20    88   
     มษายน  28    137   
     พฤษภาคม  7    36   
     มิถุนายน  5    12   
     กรกฎาคม  7    7   
     สิงหาคม  17    51   
     กันยายน  33    48   
     ตุลาคม  15    23   
     พฤศจิกายน  33    60   
     ธันวาคม  27    47   

รวม  245    776   
ทีไมา :   ส่านักงานประกันสังคมจังหวัดพชรบุร ี
 

  5. การบริการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 5.แ จ านวนสถานประกอบการ และลูกจ้าง จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ  
จังหวัดพชรบุรี ข้อมูล ณ ดือนธันวาคม ป โ56ใ 
 

 

ขนาดของสถานประกอบการ สถานประกอบการ  
ิแหงี 

ลูกจ้าง  
ิคนี 

แ - ไ  คน 1,915  4,070  
5 - ้  คน 1,213  8,319  
แเ - แ้  คน 353  4,682  
โเ - ไ้  คน 230  7,138  
5เ - ้้  คน 82  5,850  
แเเ - โ้้  คน 64  10,013  
ใเเ - ไ้้  คน 14  5,339  
5เเ - ้้้  คน  2  1,605  
แุเเเ  คนขึๅนไป 2  10,373  

รวม 3,875  57,389  

 
 
 

ที่มา : ส านกกงานสวกสดตการหละคุม้ครองหรงงานจกงหวกดพชรบุร ี



 ๆโ 

5.โ จ านวนสถานประกอบการและลูกจ้าง จังหวัดพชรบุรี จ าแนกตามอุตสาหกรรม 
 

ประภทอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ิแหงี   ลูกจ้าง ิคนี 
การขายสง การขายปลีก  1,669  11,384  
การประมง 571  4,063  
การผลิต 361  25,587  
รงรมละภัตตาคาร 351  6,128  
การกอสรຌาง 226  2,311  
การป็นตัวกลางทางการงิน 222  1,775  
บริการการงิน ประกันภัย อสังหาริมทรัพย์ 171  2,271  
กษตรกรรม  การลาสัตว ์ การป่าไมຌ 93  842  
การขนสง สถานทีไกใบสนิคຌา การคมนาคม 82  1,012  
บริการชุมชน บริการสังคม ละบริการสวนบุคคล 70  818  
อืไน โ 59  1,198  

รวม  3,875    57,389   
ทีไมา  :  ส่านักงานสวัสดิการละคุຌมครองรงงานจังหวัดพชรบรุ ี
 

6 . การบริการจัดหางาน฿นประทศ  
 จ า ก ข ຌอ ม ูล ก า ร ฿ ห ຌบ ร ิก า ร จ ัด ห า ง า น ข อ ง ส่า น ัก ง า น จ ัด ห า ง า น จ ัง ห ว ัด ผ า น ร ะ บ บ
สารสนทศการจัดหางาน฿นประทศ กรมการจัดหางาน  
 

 6.แ ต าแหนงงาน  ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน฿นประทศ ป โ56ใ 
  

พศ 
ต าแหนงงาน 

ิอัตราี 
ผู้สมัครงาน 

ิคนี 
การบรรจุงาน 

ิคนี  
ชาย 1,315 1,220 802 
หญิง 273 1,719 1,142 

ไมระบ ุ 4,888 0 0 
รวม 6,476 2,939 1,944 

 
 6.โ ต าแหนงงาน  ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จ าแนกตามระดับการศึกษา ป โ56ใ 

 

ระดับการศึกษา ต าแหนงงาน  
ิอัตราี 

ผู้สมัครงาน  
ิคนี 

การบรรจุงาน  
ิคนี  

ประถมศึกษาละตไา่กวา 1,928 299 173 
มัธยมศึกษา 1,760 1,578 1,183 
ปวช. 792 353 291 
ปวส. 740 338 188 
อนุปริญญา 508 12 4 
ปริญญาตร ี 739 351 104 
ปริญญาท 5 8 1 
ปริญญาอก 4 0 0 

  



 ๆใ 

6.ใ ต าแหนงงานตามประภทอาชีพ 5 อันดับแรก ปรียบทียบกับผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน 
ป โ56ใ 

 

ประภทอาชีพ 
ต าแหนงงาน  

ิอัตราี 
ผู้สมัครงาน  

ิคนี 
การบรรจุงาน  

ิคนี  
1. รงงานบรรจุผลติภัณฑ ์ 2,436 1,170 1,214 
2. รงงานดຌานการประกอบ 659 354 195 
3. รงงานดຌานกอสรຌางอาคารละสิไงปลูกสรຌาง 604 0 0 
4. พนักงานขายของหนຌารຌานละพนักงานสาธิตสนิคຌา 259 56 48 
5. ชางทคนิควิศวกรรมครืไองกล 238 23 9 

 

6.4 ผู้สมัครงานตามประภทอาชีพ 5 อันดับแรก ปรียบทียบกับต าแหนงงาน และการบรรจุงาน 
ป โ56ใ 

 

ประภทอาชีพ 
ผู้สมัครงาน  

ิคนี 
ต าแหนงงาน  

ิอัตราี  
การบรรจุงาน  

ิคนี  
1. รงงานบรรจุผลติภัณฑ ์ 1,170 2,436 1,214 
2. รงงานดຌานการประกอบ 354 659 195 
3. ตัวทนฝ่ายขายดຌานทคนิคละการคຌา 139 235 85 
4. จຌาหนຌาทีไหຌองสมุด 85 13 13 
5. จຌาหนຌาทีไส่านักงาน 71 50 14 

  

6.5 การบรรจุงานตามประภทอาชีพ 5 อันดับแรก ปรียบทียบกับต าแหนงงาน และ         
ผู้สมัครงาน ป โ56ใ 

 

ประภทอาชีพ 
การบรรจุงาน 

ิคนี 
ต าแหนงงาน  

ิอัตราี  
ผู้สมัครงาน 

ิคนี  
1. รงงานบรรจุผลติภัณฑ ์ 1,214 2,436 1,170 
2. รงงานดຌานการประกอบ 195 659 354 
3. ตัวทนฝ่ายขายดຌานทคนิคละการคຌา 85 235 139 
4. ชางพชรพลอย ชางประดิษฐลหะมีคาละกึไงมีคา 54 62 55 
5. พนักงานขายของหนຌารຌานละพนักงานสาธิตสนิคຌา 48 259 56 

 

7. การฝึกอาชีพของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน/ส านักงานพัฒนาฝมือแรงงาน  
    ปงบประมาณ โ56ใ จ าแนกป็น ไ กิจกรรมหลัก ดังนี้  
      

     7.แ กิจกรรมตรียมข้าท างาน  จ านวน  ไ7  คน  
ฝึกอาชีพภาย฿นสถาบนัพัฒนาฝมือแรงงาน/ส านักงานฯ ฝึกอาชีพภายนอกสถาบันพฒันาฝมือแรงงาน/ส านักงานฯ 

ผู้ฝึกอาชีพ ไ7 คน ผู้ฝึกอาชีพ เ คน 

- กลุมอาชีพชางครืไองกล ็ คน - กลุมอาชีพชางครืไองกล เ คน 
- กลุมอาชีพชางไฟฟງา อิลใกทรอนิกส์ แ้ คน - กลุมอาชีพชางไฟฟງา อิลใกทรอนิกส์ เ คน 
  คอมพิวตอร์     คอมพิวตอร์   
- กลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป ์ โแ คน - กลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป ์ เ คน 
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 7.โ กิจกรรมยกระดับฝมือแรงงาน  จ านวน  ไใ้  คน  
 

ฝึกอาชีพภาย฿นสถาบนัพัฒนาฝมือแรงงาน/ส านักงานฯ ฝึกอาชีพภายนอกสถาบันพฒันาฝมือแรงงาน/ส านักงานฯ 
ผู้ฝึกอาชีพ ไใ้ คน ผู้ฝึกอาชีพ เ คน 

- กลุมอาชีพชางอุตสาหการ ็แ คน - กลุมอาชีพชางอุตสาหการ เ คน 
- กลุมอาชีพชางไฟฟງา อิลใกทรอนิกส์ โๆ คน - กลุมอาชีพชางไฟฟງา อิลใกทรอนิกส์ เ คน 
  คอมพิวตอร์     คอมพิวตอร์   
- กลุมอาชีพกษตรอุตสาหกรรม โเ คน - กลุมอาชีพกษตรอุตสาหกรรม เ คน 
- กลุมอาชีพธุรกิจละบริการ ใโโ คน - กลุมอาชีพธุรกิจละบริการ เ คน 
 

 7.ใ กิจกรรมสริมทักษะแรงงาน  จ านวน  แ6เ  คน 
 

ฝึกอาชีพภาย฿นสถาบนัพัฒนาฝมือแรงงาน/ส านักงานฯ ฝึกอาชีพภายนอกสถาบันพฒันาฝมือแรงงาน/ส านักงานฯ 
ผู้ฝึกอาชีพ แ6เ คน ผู้ฝึกอาชีพ 0 คน 

- กลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป ์ 40 คน - กลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป ์ 0 คน 
- กลุมอาชีพชางธุรกิจละบริการ 120 คน - กลุมอาชีพชางธุรกิจละบริการ 0 คน 
หมายหตุ : ฝຄกอาชีพภายนอกสถาบันพัฒนาฝมือรงงาน/ส่านักงานฯ หมายถึง สถาบันพัฒนาฝมือรงงาน/ส่านักงานฯ  
จัดฝຄกอาชีพ฿หຌภายนอกทีไตัๅงของสถาบันพัฒนาฝมือรงงาน/ส่านักงานฯ 

 

่. การดินทางเปท างานตางประทศ ป โ56ใ 
 

 

วิธีการดินทางเปท างานตางประทศ 
 พศชาย  

ิคนี 
พศหญิง  

ิคนี 
รวม  
ิคนี 

-  RE- ENTRY 16 14 30 
-  ดินทางดຌวยตนอง 2 2 4 
-  กรมการจัดหางานจัดสง 0 0 0 
-  นายจຌางพาลูกจຌางไปท่างาน 5 1 6 
-  นายจຌางสงลูกจຌางไปฝຄกงาน 2 1 3 
-  บริษัทจัดหางานจัดสง   5 0 5 

รวม 30 18 48 
ทีไมา : ส่านักบริหารรงงานไทยไปตางประทศ กรมการจัดหางาน 
หมายหตุ   RE-ENTRY หมายถึง วิธีการดินทางส่าหรับผูຌทีไคยท่างาน฿นตางประทศอยูลຌว ละมีความประสงค์จะ  
ดินทางไปท่างานอีกครัๅงกับนายจຌางรายดมิ  
 

้. แรงงานตางด้าว 
 ้.แ แรงงานตางด้าวที่ เด้รับ฿บอนุญาต฿ห้ท างาน  ณ ดือนธันวาคม ป โ56ใ 

แรงงานตางด้าว 
ถูกต้องตามกฎหมาย ิคนี 

แรงงานตางด้าวที่เด้รับการผอนผัน
฿ห้ท างาน ิคนี 

จ านวน 
รวม (คนี 

12,340 7,154 19,494 
ทีไมา : ส่านักงานจัดหางานจังหวดัพชรบุรี  
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 ้.โ จ าแนกตามประภทการอนุญาต ณ ดือนธันวาคม ป โ56ใ 

แรงงานตางด้าว จ านวน  ิคนี  
แรงงานตางด้าวถูกต้องตามกฎหมาย  12,340  
   - ชัไวคราวทัไวไป ิมาตรา 5้ี 568  
   - พิสูจน์สัญชาติ ิมาตรา 5้ี 0  
   - น่าขຌา ิมาตรา 5้ี 11,311  
   - ยืไนค่าขอทน ิมาตรา ๆเี 0  
   - สงสริมการลงทุนละกฎหมายอืไน ิมาตรา ๆโี 167  
   - ชนกลุมนຌอย ิมาตรา ๆใี 294  
แรงงานตางด้าวที่เด้รับการผอนผัน฿ห้ท างาน  ิตามมติ ครม.ี 7,154  

คนตางด้าวคงหลือทั้งหมด 19,494  
 

ทีไมา : ส่านักงานจัดหางานจังหวดัพชรบุรี  
 



 
 

จังหวัดราชบุรี 
 

ตราประจ าจังหวัด  ครื่องราชกกุธภกณฑ์ของพระมหากษกตรตย์  โ สต่ง คือ       
พระหสงขรรค์ชกยศรี  ประดตษฐานอยูงบนบกนเดหก้ว หละฉลองพระบาทคูง
ประดตษฐานอยูงบนพานทอง หมายถึง  ครื่องหสดงถึงความป็นพระจ้าหผงนดตน  
 

 

ผนที่จังหวัดราชบุรี 
RATCHABURI MAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าขวัญ 

คนสวยพธาราม   คนงามบ้านปຆง   มืององงมกงกร   
วกดขนอนหนกง฿หญง    ตื่น฿จถๅ างาม   ตลาดนๅ าด านตน 

พลตนค้างคาวรอ้ยล้าน   ยงานยีส่กปลาดี" 
ฃ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Seal_Ratchaburi.png


 
 
 

1. ข้อมูลทั่วเป  

แ.แ  ภูมิประทศ  
             จังหวัดราชบุรี ป็นจังหวัดทีไตัๅงอยูทางภาคตะวันตก ป็นศูนย์กลาง฿นดຌานอุตสาหกรรมปรรูป      
สินคຌากษตร ละการปศุสัตว์ของประทศ รวมทัๅงป็นศูนย์กลาง฿นดຌานพลังงานไฟฟງาของประทศ ฿นปัจจุบันมี
มนๅ่ามกลองไหลผาน 4 อ่าภอของจังหวัดราชบุรี คือ อ่าภอบຌานป่ง อ่าภอพธาราม อ่าภอมืองราชบุรีละ
อ่าภอด่านินสะดวก ละมนๅ่าภาชีไหลผาน 2 อ่าภอของจังหวัดราชบุรี คือ อ่าภอสวนผึๅง ละอ่าภอจอมบึง 
ระยะทางหางจากรุงทพมหานครประมาณ แเเ กิลมตร มีนืๅอทีไประมาณ 5,196.462 ตารางกิลมตร หรือ
ประมาณ 3,247,789 ไร จัดป็นจังหวัดทีไมีขนาด฿หญป็น อันดับทีไ 43 ของประทศไทย 

อาณาขตติดตอ 
 ทิศหนือ  ติดตอ จังหวัดกาญจนบุรี  
 ทิศ฿ต้  ติดตอ จังหวัดพชรบุรี  
 ทิศตะวันออก  ติดตอ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม ละจังหวัดนครปฐม  
 ทิศตะวันตก  ติดตอ สาธารณรัฐหงสหภาพมียนมาร์ 

 

 แ.โ  การปกครอง  จังหวัดราชบุรี แบงการปกครอง ดังนี้ 
อ่าภอ ต่าบล หมูบຌาน ทศบาลมือง/ต่าบล อบต. 

แเ 104 975 34 77 
ทีไมา :  กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน กระทรวงมหาดไทย ิขຌอมูลจากวใบไซต์ ณ วันทีไ โใ มี.ค. ๆใี 
 

แ.ใ  พืชศรษฐกิจ 
                   ขຌาวนาป ขຌาวนาปรัง สับปะรด อຌอย มันส่าปะหลัง  
 

 แ.ไ ศรษฐกิจ 

      ป  โ5ๆ1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด                จ่านวน 189,680  ลຌานบาท 
     (Gross provincial product : GPP)  

           ป  โ5ๆ1 รายไดຌฉลีไยตอคนตอป (GPP per capita)     จ่านวน 233,258  บาท 

ทีไมา :  ส่านักงานคณะกรรมการพฒันาการศรษฐกจิละสังคมหงชาติ ิขຌอมูลจากวใบไซต์ ณ วันทีไ แ้ ม.ค. ๆไี 
 
 แ.5 การศึกษา ปการศึกษา 2563 
 แ.5.แ จ่านวนสถานศึกษา นักรียนละนักศึกษา จังหวัดราชบุรี จ่านกตามสังกัด 
  

 
ข้อมูล 

การจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ิประภทสามัญศกึษาี 

การจัดการศึกษา 
อาชีวศึกษา 

ิประภทอาชีวศึกษาี 

การจัดการศึกษา 
อุดมศึกษา 

ิประภทอุดมศกึษาี  

 
รวมท้ังสิ้น 

สถานศึกษา  ิหงี ใ้5  แโ  แ  ไเ่  
นักรียน/นักศึกษา ิคนี แใไุไ่ใ  แไุไเโ  5ุเแเ  แ5ใุ่้5  
ทีไมา : ส่านักงานศึกษาธิการ ภาค โุ ใุ ไ ละกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1


 ็เ 

 

                     แ.5.โ ประมาณการผูຌส่ารใจการศึกษา โ5ๆ3 จังหวัดราชบุรี จ่านกตามระดับการศึกษาดังนีๅ 
                                             หนวย : คน 

รวม 
ประถม 
ศึกษา 

มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. อน ุ
ปริญญา ป.ตรี ป.

บัณฑิต 
ป.ท ป.อก ม.ใ ม.6 

ใใุเ6เ แเุ็็็ แเุ็่เ 5ุเแ5 ใุแเโ โุแแ็ เ แุโเ้ แแ ไ่ แ 

ทีไมา : ส่านักงานศึกษาธิการ ภาค โุ ใุ ไ ละกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม  
         

2. ข้อมูลประชากรและก าลังแรงงาน  

โ.แ ประชากรและก าลังแรงงานของจังหวัดราชบุรี ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                    
 หนวย : คน 

 

สถานภาพแรงงาน 
ป  โ56ใ   

ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

ประชากรรวม 803,582 803,554 803,483 803,301 803,480 

แ. ประชากรอายุ แ5 ปขึๅนไป 669,637 670,132 670,603 671,007 670,345 
    แ.แ  ก่าลังรงงานรวม 468,846 460,953 458,051 460,901 462,188 
           แ.แ.แ  ผูຌมีงานท่า 463,979 451,749 447,190 449,296 453,054 
           แ.แ.โ  ผูຌวางงาน 3,787 9,041 9,544 11,605 8,494 
           1.1.3  ก่าลังรงงานทีไรอฤดูกาล  1,080 163 1,317 0 640 
    แ.โ  ผูຌไมอยู฿นก่าลังรงงาน 200,791 209,179 212,552 210,106 208,157 
           แ.โ.แ  ท่างานบຌาน 43,245 50,133 44,146 49,086 46,653 
           แ.โ.โ  รียนหนังสือ 46,187 48,544 45,367 42,189 45,572 
           1.โ.3  อืไน โ  111,358 110,503 123,038 118,831 115,933 
โ.  ประชากรอายุตไ่ากวา แ5  ป  133,945 133,422 132,880 132,294 133,135 
3.  อัตราการวางงาน 0.81 1.96 2.08 2.52 1.84 
ทีไมา  : ส่านักงานสถิติหงชาต ิ  
 
โ.แ.แ ผู้มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษา จังหวัดราชบุรี ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                                 

             หนวย : คน 

 

ระดับการศึกษา ป  โ56ใ  

    ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

รวม 463,979 451,749 447,190 449,296 453,054 

เมมีการศึกษา 31,645 26,206 24,041 25,022 26,729 
ต่ ากวาประถมศึกษา 101,436 86,908 93,942 85,530 91,954 
ประถมศึกษา 94,120 111,943 105,063 109,227 105,088 
มัธยมศึกษาตอนต้น 77,069 69,670 72,973 78,223 74,484 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 69,878 72,601 70,752 72,068 71,325 
-  สายสามัญ 47,989 46,110 47,322 52,257 48,420 
-  สายอาชีวศึกษา 21,888 26,491 23,430 19,811 22,905 
-  สายวชิาการศึกษา 0 0 0 0 0 



 ็แ 

2.1.แ ิตอี 
 
 

ระดับการศึกษา ป  โ56ใ  

    ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

รวม 463,979 451,749 447,190 449,296 453,054 

อุดมศึกษา 87,679 84,032 78,606 78,979 82,324 
-  สายวชิาการ 51,783 48,940 41,892 43,987 46,650 
-  สายวชิาชีพ 27,535 28,357 26,893 26,856 27,410 
-  สายวชิาการศึกษา 8,362 6,736 9,821 8,136 8,264 
อืไน โ 0 0 0 0 0 
ไมทราบ 2,153 388 1,813 246 1,150 
ทีไมา  : ส่านักงานสถิติหงชาต ิ  

 
โ.1.โ ผู้มีงานท า จ าแนกตามอาชีพ จังหวัดราชบุรี ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                      

หนวย : คน 

 
อาชีพ 

ป  โ56ใ  
  ฉลี่ยราย

ป 
เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ   เตรมาส ไ 

รวม 463,979 451,749 447,190 449,296 453,054 

  แ. ผูຌบัญญัติกฎหมายขຌาราชการระดับ 
      อาวุสละผูຌจัดการ 17,865 16,212 15,709 19,082 17,217 
  โ. ผูຌประกอบวิชาชีพดຌานตาง โ 22,775 21,602 16,806 19,721 20,226 
  ใ. ผูຌประกอบวชิาชีพดຌานทคนิคสาขา 
      ตาง โ ละอาชีพทีไกีไยวขຌอง 15,416 18,495 14,915 12,305 15,283 
  ไ. สมียน 15,424 13,671 15,746 16,326 15,292 
  5. พนักงานบริการละพนักงาน฿น 
      รຌานคຌาละตลาด 102,318 95,234 104,429 112,666 103,662 
  ๆ. ผูຌปฏิบัติงานทีไมฝีมือ฿นดຌาน 
      การกษตรละการประมง  74,817 66,873 74,957 80,659 74,327 
  ็. ผูຌปฏิบัตงิานดຌานความสามารถทาง 
      ฝมือละธุรกิจการคຌาทีไกีไยวขຌอง 64,727 64,701 68,156 59,349 64,233 
  ่. ผูຌปฏิบัติการรงงานละครืไองจกัร  
      ละผูຌปฏิบัตงิานดຌานการประกอบ   41,921 44,776 44,841 44,094 43,908 
  ้. อาชีพขัๅนพืๅนฐานตาง โ ฿นดຌาน 
      การขายละการ฿หຌบริการ   108,717 110,185 91,632 85,094 98,907 
แเ. อืไน โ ซึไงมิไดຌจ่านกไวຌ  0 0 0 0 0 
ทีไมา  : ส่านักงานสถิติหงชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 



 ็โ 

โ.1.ใ ผู้มีงานท า จ าแนกตามอุตสาหกรรม จังหวัดราชบุรี ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
หนวย : คน 

 
อุตสาหกรรม 

ป  โ56ใ  
 ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

รวม 463,979 451,749 447,190 449,296 453,054 

กษตรกรรม การป่าไมຌละการประมง 107,041 112,239 114,901 106,618 110,200 
การท่าหมืองร หมืองหิน 1,104 1,123 276 958 865 
การผลิต 95,628 88,282 86,407 83,905 88,556 
การไฟฟງา กຍาซ ละไอนๅ่า 1,762 1,385 1,627 3,717 2,123 
การจัดหานๅา่ บ่าบัดนๅ่าสีย 3,131 4,439 614 1,657 2,460 
การกอสรຌาง 31,609 33,656 30,636 36,341 33,061 
การขายสง การขายปลีก 107,236 96,447 92,218 99,448 98,837 
การขนสงทีไกใบสินคຌา 6,564 6,073 11,041 8,853 8,133 
กิจกรรมรงรมละอาหาร 43,776 40,266 45,720 47,510 44,318 
ขຌอมูลขาวสารละการสืไอสาร 1,092 2,514 1,186 1,457 1,562 
กิจการทางการงินละการประกันภัย 4,216 5,335 4,818 3,860 4,557 
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย ์ 990 1,023 679 443 784 
กิจกรรมทางวิชาชีพละทคนิค 914 1,918 2,292 3,028 2,038 
การบริหารละการสนับสนุน 6,580 8,179 5,442 5,207 6,352 
การบรหิารราชการละปງองกันประทศ 15,480 12,862 10,904 12,607 12,963 
การศึกษา 14,233 15,256 14,429 11,612 13,883 
สุขภาพละสังคมสงคราะห ์ 9,405 6,358 8,284 10,806 8,713 
ศิลปะความบันทิงนันทนาการ 2,304 2,692 1,932 2,037 2,241 
กิจกรรมบริการดຌานอืไนโ 6,788 9,709 11,286 7,057 8,710 
ลูกจຌาง฿นครัวรือนสวนบุคคล 4,126 1,993 2,499 2,175 2,698 

ทีไมา  : ส่านักงานสถิติหงชาต ิ  
 
โ.1.ไ ผู้มีงานท า จ าแนกตามสถานภาพการท างาน จังหวัดราชบุรี ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                   

หนวย : คน 

 
สถานภาพการท างาน 

ป  โ56ใ  
ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

รวม 463,979 451,749 447,190 449,296 453,054 

นายจຌาง 10,783 12,233 11,110 9,164 10,822 
ลูกจຌางรัฐบาล 38,106 33,081 29,540 35,384 34,028 
ลูกจຌางอกชน 213,006 223,032 220,460 209,064 216,390 
ท่างานสวนตัว 136,581 123,519 121,654 129,284 127,760 
ชวยธุรกิจครัวรือน 64,952 59,884 64,427 65,981 63,811 
การรวมกลุม 551 0 0 420 243 
ทีไมา  : ส่านักงานสถิติหงชาต ิ  
 
 



 ็ใ 

โ.แ.5 ผู้มีงานท า จ าแนกตามชั่วมงการท างานตอสัปดาห์ จังหวัดราชบรุี ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                          
             หนวย : คน 

 
ชั่วมงการท างานตอสัปดาห์ 

ป  โ56ใ  
ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

รวม 463,979 451,749 447,190 449,296 453,054 

เ  ชัไวมง ิไมไดຌท่างานี 10,317 33,038 12,641 5,985 15,495 
แ -  9  ชัไวมง 1,602 606 755 396 840 
แเ - แ้  ชัไวมง 25,405 11,638 5,978 11,362 13,596 
โเ - โ้  ชัไวมง 42,807 32,154 19,789 23,954 29,676 
ใเ - ใไ  ชัไวมง 28,393 31,354 24,067 11,300 23,779 
ใ5 - ใ้  ชัไวมง 49,095 51,002 48,686 54,605 50,847 
ไเ - ไ้  ชัไวมง   202,249 211,099 242,834 236,306 223,122 
5เ   ชัไวมงขึๅนไป 104,111 80,858 92,441 105,387 95,699 
ทีไมา  :  ส่านักงานสถิติหงชาต ิ

 

ใ. การลงทุน   
ใ.แ จ่านวนรงงาน งินลงทุน ละการจຌางงาน ทีไไดຌรับอนุมัติ ฿หຌปຂดด่านินกิจการ฿หม            

 ทุกอุตสาหกรรม ป โ563  
 

 ป โ56ใ รงงาน ิแหงี งินลงทุน (ล้านบาท) การจ้างแรงงาน (คน) 

มกราคม-ธันวาคม 5ใ แุ็่ไ.โโ    แุเ็่  
  ทีไมา :  กรมรงงานอุตสาหกรรม 

 

 ไ. การ฿ห้บริการประกันสังคม 
      ไ.แ สถานประกอบการและผู้ประกันตน จังหวัดราชบุรี ณ ดือนธันวาคม ป โ56ใ 
 

สถานประกอบการ  ิแหงี ผู้ประกันตน   ิคนี 
ไุ้เๆ แ่แุ้5้ 

 ทีไมา :   ส่านักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี 
 

    ไ.โ สถานประกอบการและผูป้ระกันตน ิ แรงงานตางดา้วี  จังหวัดราชบุรี ณ ดือนธันวาคม ป โ56ใ 
 

สถานประกอบการ  ิแหงี ผู้ประกันตน   ิคนี 
แุแเเ  โใุแโเ 

ทีไมา :   ส่านักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี 
 
 
 
 



 ็ไ 

 

 ไ.ใ การลิกจ้างแรงงาน จ าแนกตามรายดือน จังหวัดราชบุรี ป โ56ใ 
 

 
ดือน 

การลิกจ้าง 
สถานประกอบกิจการ ิแหงี ผู้ประกันตนที่ถูกลิกจ้าง ิคนี 

     มกราคม  55    416   
     กุมภาพันธ์  34    173   
     มีนาคม  53    202   
     มษายน  60    218   
     พฤษภาคม  27    68   
     มิถุนายน  22    137   
     กรกฎาคม  40    178   
     สิงหาคม  53    420   
     กันยายน  44    115   
     ตุลาคม  34    138   
     พฤศจิกายน  41    136   
     ธันวาคม  41    136   

รวม  504    2,337   
ทีไมา :   ส่านักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุร ี
 
 

 5. การบริการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
          5.แ จ านวนสถานประกอบการ และลูกจ้าง จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ  
จังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ ดือนธันวาคม ป โ56ใ 
 

ขนาดของสถานประกอบการ              สถานประกอบการ ิแหงี ลูกจ้าง ิคนี 
แ - ไ  คน 2,570  5,951  
5 - ้  คน 1,703  12,047  
แเ - แ้  คน 577  7,905  
โเ - ไ้  คน 547  16,952  
5เ - ้้  คน 182  12,883  
แเเ - โ้้  คน 124  20,584  
ใเเ - ไ้้  คน 33  12,948  
5เเ - ้้้  คน  18  12,041  
แุเเเ  คนขึๅนไป 10  13,574  

รวม 5,764  114,885  
ทีไมา :   ส่านักงานสวัสดิการละคุຌมครองรงงานจังหวัดราชบรุี 
 
 
 



 ็5 

 5.โ จ านวนสถานประกอบการและลูกจ้าง จังหวัดราชบุรี จ าแนกตามอุตสาหกรรม 
 

ประภทอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ิ แหงี  ลูกจ้าง ิคนี 
การขายสง การขายปลีก  2,113  17,483  
การผลิต 1,313  61,705  
การกอสรຌาง 450  6,092  
บริการการงิน ประกันภัย อสังหาริมทรัพย์ 398  5,265  
กษตรกรรม  การลาสัตว์  การป่าไมຌ 373  11,133  
การป็นตัวกลางทางการงิน 311  2,144  
รงรมละภัตตาคาร 244  2,261  
การขนสง สถานทีไกใบสินคຌา การคมนาคม 203  4,140  
บริการชุมชน บริการสังคม ละบริการสวนบุคคล 169  1,256  
การไฟฟງา กຍส ละการประปา 65  1,577  
อืไน โ 125  1,829  

รวม  5,764    114,885   
ทีไมา  :  ส่านักงานสวัสดิการละคุຌมครองรงงานจังหวัดราชบรุี 
 

6. การบริการจัดหางาน฿นประทศ  
 จ า ก ข ຌอ ม ูล ก า ร ฿ ห ຌบ ร ิก า ร จ ัด ห า ง า น ข อ ง ส่า น ัก ง า น จ ัด ห า ง า น จัง ห ว ัด ผ า น ร ะ บ บ
สารสนทศการจัดหางาน฿นประทศ กรมการจัดหางาน  
 
 6.แ ต าแหนงงาน  ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน฿นประทศ ป โ56ใ 

พศ ต าแหนงงาน ิอัตราี ผู้สมัครงาน ิคนี การบรรจุงาน ิคนี  
ชาย 1,129 877 681 
หญิง 285 1,456 977 

ไมระบุ 6,389 0 0 
รวม 7,803 2,333 1,658 

  
 6.โ ต าแหนงงาน  ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จ าแนกตามระดับการศึกษา ป โ56ใ 

ระดับการศึกษา ต าแหนงงาน ิอัตราี ผู้สมัครงาน ิคนี การบรรจุงาน ิคนี  
ประถมศึกษาละตไ่ากวา 1,342 260 250 
มัธยมศึกษา 2,737 763 703 
ปวช. 1,206 314 237 
ปวส. 1,059 313 221 
อนุปริญญา 631 2 3 
ปริญญาตรี 790 675 244 
ปริญญาท 36 6 0 
ปริญญาอก 2 0 0 
  



 ็ๆ 

 6.ใ ต าแหนงงานตามประภทอาชีพ 5 อันดับแรก ปรียบทียบกับผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน ป โ56ใ 
 

 
ประภทอาชีพ 

ต าแหนงงาน  
ิอัตราี 

ผู้สมัครงาน  
ิคนี 

การบรรจุงาน  
ิคนี  

1. รงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 2,169 593 689 
2. นายหนຌาคຌาหลักทรัพย์ละการงิน 900 0 0 
3. พนักงานรับสงอกสาร พนักงานขนสัมภาระละ
พนักงานขนสงสินคຌาอืไน 

708 45 52 

4. รงงานดຌานการประกอบ 552 90 117 
5. ผูຌตรวจสอบดຌานความปลอดภัย สุขภาพ ละ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ 

408 50 20 

  
 6.4 ผู้สมัครงานตามประภทอาชีพ 5 อันดับแรก ปรียบทียบกับต าแหนงงาน และการบรรจุงาน ป โ56ใ 
 

 

ประภทอาชีพ 
ผู้สมัครงาน  

ิคนี 
ต าแหนงงาน  

ิอัตราี  
การบรรจุงาน  

ิคนี  
1. รงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 593 2,169 689 
2. จຌาหนຌาทีไหຌองสมุด 253 128 102 
3. จຌาหนຌาทีไส่านักงานอืไน โ 103 77 37 
4. จຌาหนຌาทีไบัญชี 103 78 55 
5. รงงานดຌานการประกอบ 90 552 117 
  
 6.5 การบรรจุงานตามประภทอาชีพ 5 อันดับแรก ปรียบทียบกับต าแหนงงาน และผู้สมัครงาน 
ป โ56ใ 
 

 

ประภทอาชีพ 
การบรรจุงาน 

ิคนี 
ต าแหนงงาน  

ิอัตราี  
ผู้สมัครงาน 

ิคนี  
1. รงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 689 2,169 593 
2. รงงานดຌานการประกอบ 117 552 90 
3. จຌาหนຌาทีไหຌองสมุด 102 128 253 
4. ตัวทนจัดหาบริการทางธุรกิจละนายหนຌาการคຌา 74 160 75 
5. ชางพชรพลอย ชางประดิษฐลหะมีคาละกึไงมีคา 72 98 54 
 
 
 
 
 
 
 



 ็็ 

7. การฝึกอาชีพของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน/ส านักงานพัฒนาฝมือแรงงาน  
    ปงบประมาณ โ56ใ จ าแนกป็น 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้   
         7.แ กิจกรรมตรียมข้าท างาน  จ านวน แโ6 คน  
ฝึกอาชีพภาย฿นสถาบนัพัฒนาฝมือแรงงาน/ส านักงานฯ ฝึกอาชีพภายนอกสถาบันพฒันาฝมือแรงงาน/ส านักงานฯ 
ผู้ฝึกอาชีพ แเใ คน ผู้ฝึกอาชีพ โใ คน 

- กลุมอาชีพชางครืไองกล ไแ คน - กลุมอาชีพชางครืไองกล เ คน 
- กลุมอาชีพชางอุตสาหการ แ่ คน - กลุมอาชีพชางอุตสาหการ เ คน 
- กลุมอาชีพชางไฟฟງา อิลใกทรอนิกส์ 
  คอมพิวตอร์ 

ไไ คน 
 

- กลุมอาชีพชางไฟฟງา อิลใกทรอนิกส์ 
  คอมพิวตอร์ 

เ คน 
 

- กลุมอาชีพชางกอสรຌาง เ คน - กลุมอาชีพชางกอสรຌาง โใ คน 
        
  7.โ กิจกรรมยกระดับฝมือแรงงาน  จ านวน แุโ้แ คน 
 

ฝึกอาชีพภาย฿นสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน/ส านกังานฯ ฝึกอาชีพภายนอกสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน/ส านักงานฯ 
ผู้ฝึกอาชีพ ้ใ้ คน ผู้ฝึกอาชีพ ใ5โ คน 

- กลุมอาชีพชางไฟฟງา อิลใกทรอนิกส์ 
  คอมพิวตอร์ 

โ้ไ คน - กลุมอาชีพชางไฟฟງา อิลใกทรอนิกส์ 
  คอมพิวตอร์ 

แไโ คน 

- กลุมอาชีพชางกอสรຌาง ไแ คน - กลุมอาชีพชางกอสรຌาง เ คน 
- กลุมอาชีพชางอุตสาหการ ็ๆ คน - กลุมอาชีพชางอุตสาหการ แไ้ คน 
- กลุมอาชีพชางครืไองกล ็โ คน - กลุมอาชีพชางครืไองกล เ คน 
- กลุมอาชีพธุรกิจละบริการ ไใๆ คน - กลุมอาชีพธุรกิจละบริการ ๆแ คน 
- กลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป์ โเ คน - กลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศลิป ์ เ คน 
 

7.ใ กิจกรรมสริมทักษะแรงงาน  จ านวน โแเ คน  
 

ฝึกอาชีพภาย฿นสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน/ส านกังานฯ ฝึกอาชีพภายนอกสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน/ส านักงานฯ 
ผู้ฝึกอาชีพ   5เ    คน ผู้ฝึกอาชีพ แ6เ คน 

- กลุมอาชีพชางกอสรຌาง โ5 คน - กลุมอาชีพชางกอสรຌาง ่เ คน 
- กลุมอาชีพชางอุตสาหการ โ5 คน - กลุมอาชีพชางอุตสาหการ เ คน 
- กลุมอาชีพชางธุรกิจละบริการ เ คน - กลุมอาชีพชางธุรกิจละบริการ ่เ คน 
- กลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป์ เ คน - กลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศลิป ์ เ คน 
หมายหตุ : ฝຄกอาชีพภายนอกสถาบันพัฒนาฝมือรงงาน/ส่านักงานฯ หมายถึง สถาบันพัฒนาฝมือรงงาน/ส่านักงานฯ  
จัดฝຄกอาชีพ฿หຌภายนอกทีไตัๅงของสถาบันพัฒนาฝมือรงงาน/ส่านักงานฯ 

 
 
 
 
 
 



 ็่ 

่ . การดินทางเปท างานตางประทศ ป โ56ใ 
 

วิธีการดินทางเปท างานตางประทศ  พศชาย ิคนี พศหญิง ิคนี รวม ิคนี 
 -  RE- ENTRY 63 13 76 
 -  ดินทางดຌวยตนอง 5 4 9 
 -  กรมการจัดหางานจัดสง 0 1 1 
 -  นายจຌางพาลูกจຌางไปท่างาน 8 1 9 
 -  นายจຌางสงลูกจຌางไปฝຄกงาน 1 1 2 
 -  บริษัทจัดหางานจัดสง   13 4 17 

รวม 90 24 114 

ทีไมา : ส่านักบริหารรงงานไทยไปตางประทศ กรมการจัดหางาน 
หมายหตุ     RE-ENTRY หมายถึง วิธีการดินทางส่าหรับผูຌทีไคยท่างาน฿นตางประทศอยูลຌว ละมคีวามประสงค์จะ 
ดินทางไปท่างานอีกครัๅงกับนายจຌางรายดมิ  
 

 ้ .  แรงงานตางด้าว  
  ้.แ แรงงานตางด้าวที่ เด้รับ฿บอนุญาต฿ห้ท างาน ณ ดือนธันวาคม ป โ56ใ 
 

แรงงานตางด้าว 
ถูกต้องตามกฎหมาย ิคนี 

แรงงานตางด้าวที่เด้รับการผอนผัน
฿ห้ท างาน ิคนี 

จ านวน 
รวม (คนี 

           11,734            28,530 40,264 
ทีไมา : ส่านักงานจัดหางานจังหวดัราชบุรี  
 
 ้.โ จ าแนกตามประภทการอนุญาต ณ ดือนธันวาคม ป โ56ใ 
 

แรงงานตางด้าว จ านวน  ิคนี  
แรงงานตางด้าวถูกต้องตามกฎหมาย  11,734  
   - ชัไวคราวทัไวไป ิมาตรา 5้ี 670  
   - พิสูจน์สัญชาติ ิมาตรา 5้ี 0  
   - น่าขຌา ิมาตรา 5้ี 9,046  
   - ยืไนค่าขอทน ิมาตรา ๆเี 0  
   - สงสริมการลงทุนละกฎหมายอืไน ิมาตรา ๆโี 93  
   - ชนกลุมนຌอย ิมาตรา ๆใี 1,925  
แรงงานตางด้าวที่เด้รับการผอนผัน฿ห้ท างาน  ิตามมติ ครม.ี 28,530  

คนตางด้าวคงหลือทั้งหมด 40,264  
ทีไมา : ส่านักงานจัดหางานจังหวดัราชบุรี  
 
 
 
 
 
 



 
 

จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ตราประจ าจังหวัด  หมงนๅ า หมายถึง  หมงนๅ าหมงกลอง ซึ่งถือเด้วงาป็นส้นลือดของจกงหวกด 
เหลผงานอ าภอบางคนที อ าภออกมพวา หละเหลลงสูงทะล บรตวณปากองาวหมงกลอง   
กลอง มีรื่องลงากกนวงา฿นสมกยบราณ เด้มีกลอง฿หญงลอยมาตามหมงนๅ าหมงกลองหละ
ชาวบ้านเด้น ามากใบรกกษาเว้ท่ีวกด฿หญง ต าบลหมงกลอง อ าภอมืองสมุทรสงคราม จึงเด้
น ามาป็นสงวนหนึ่งของตราประจ าจกงหวกด ต้นมะพร้าว หสดงถึงการประกอบอาชีพของ
ประชาชน ซึ่งสงวน฿หญงประกอบอาชีพ฿นการท าสวนมะพร้าว 

 
ผนที่จังหวัดสมุทรสงคราม 

SAMUT SONGKHRAM MAP 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค าขวัญ 

มืองหอยหลอด  ยอดลตๅนจี่   มีอุทยาน ร 2.    

หมงกลองเหลผงาน   นมกสการหลวงพงอบ้านหหลม  

http://www.samutsongkhram.go.th/?pv=75&view=1%20


 
 
1.ข้อมูลทั่วเป  

แ.แ  ภูมิประทศ  
             จังหวัดสมุทรสงคราม มีขนาดพืๅนทีไลใกทีไสุดของประทศ คือประมาณ ไแๆ.็เ็ ตารางกิลมตร 
ทัๅงยังมีจ่านวนประชากรนຌอยทีไสุดป็นอันดับทีไ โ ของประทศดຌวย ป็นจังหวัดทีไมีความอุดมสมบูรณ์ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติสิไงวดลຌอมละมีชายฝัດงทะลติดอาวไทยยาวประมาณ โใ กิลมตร ไมมีภูขา หรือกาะ มี
ลักษณะป็นทีไราบลุมดยพืๅนทีไฝัດงตะวันตกจะสูงกวาฝัດงตะวันออกลใกนຌอย ละหางจากกรุงทพมหานคร
ประมาณ ๆ5 กิลมตร 

อาณาขตติดตอ 
 ทิศหนือ ติดตอ จังหวัดราชบุรี   
 ทิศ฿ต้ ติดตอ ทะลอาวไทย  
 ทิศตะวันออก ติดตอ จังหวัดสมุทรสาคร    
 ทิศตะวันตก ติดตอ จังหวัดพชรบุรี 
 

  แ.โ  การปกครอง  จังหวัดสมุทรสงคราม แบงการปกครอง ดังนี้ 
อ่าภอ ต่าบล หมูบຌาน ทศบาลมือง/ต่าบล อบต. 

ใ ใ6 โ่ไ 9 โ6 
 

ทีไมา :  กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน กระทรวงมหาดไทย ิขຌอมูลจากวใบไซต์ ณ วันทีไ โใ มี.ค. ๆใี 
 

แ.ใ พืชศรษฐกิจ 
                     มะพรຌาว ลิๅนจีไ ขຌาวนาปรังละนาป 
  
 แ.ไ ศรษฐกิจ 

      ป  โ5ๆ1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด                จ่านวน 25,974  ลຌานบาท 
     (Gross provincial product : GPP)  

           ป  โ5ๆ1 รายไดຌฉลีไยตอคนตอป (GPP per capita)     จ่านวน 142,808  บาท 
 

ทีไมา :  ส่านักงานคณะกรรมการพฒันาการศรษฐกจิละสังคมหงชาติ ิขຌอมูลจากวใบไซต์ ณ วันทีไ แ้ ม.ค. ๆไี 
   

 แ.5 การศึกษา ปการศึกษา 2563 

 แ.5.แ จ่านวนสถานศึกษา นักรียนละนักศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม จ่านกตามสังกัด 
  

 
ข้อมูล 

การจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ิประภทสามญัศึกษาี  

การจัดการศึกษา 
อาชีวศึกษา 

ิประภทอาชีวศึกษาี  

การจัดการศึกษา 
อุดมศึกษา 

ิประภทอดุมศึกษาี  

 
รวมทั้งสิ้น 

สถานศึกษา  ิหงี ้็  ใ  1  แเแ  
นักรียน/นักศึกษา ิคนี  โๆุเๆไ  ใุใ้โ  แุ้ใโ  ใแุใ่่  
ทีไมา : ส่านักงานศึกษาธิการ ภาค โุ ใุ ไ ละกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม  



 ้็ 

               แ.5.โ ประมาณการผูຌส่ารใจการศึกษา โ5ๆใ จังหวัดสมุทรสงคราม จ่านกตามระดับการศึกษาดังนีๅ 
หนวย : คน 

รวม 
ประถม 
ศึกษา 

มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. อน ุ
ปริญญา ป.ตรี ป.

บัณฑิต 
ป.ท ป.อก ม.ใ ม.6 

ุ่เใ5 โุเ้5 โุ็เใ แุ้แใ ๆๆ็ 5แแ เ แแไ เ ใโ เ 

ทีไมา : ส่านักงานศึกษาธิการ ภาค โุ ใุ ไ ละกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม  
 

โ. ข้อมูลประชากรและก าลังแรงงาน  

โ.แ ประชากรและก าลังแรงงานของจังหวัดสมุทรสงคราม ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                    
  หนวย : คน 

 

สถานภาพแรงงาน 
ป  โ56ใ  

 ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

ประชากรรวม 191,535 191,645 191,742 191,827 191,687 

แ. ประชากรอายุ แ5 ปขึๅนไป 163,732 163,948 164,156 164,352 164,047 
    แ.แ  ก่าลังรงงานรวม 111,663 111,868 111,435 112,118 111,771 
           แ.แ.แ  ผูຌมีงานท่า 111,049 111,075 110,215 111,304 110,911 
           แ.แ.โ  ผูຌวางงาน 614 794 1,220 814 860 
           1.1.3  ก่าลังรงงานทีไรอฤดูกาล  0 0 0 0 0 
    แ.โ  ผูຌไมอยู฿นก่าลังรงงาน 52,069 52,080 52,721 52,234 52,276 
           แ.โ.แ  ท่างานบຌาน 19,459 17,941 17,691 17,383 18,119 
           แ.โ.โ  รียนหนังสือ 9,187 10,545 9,732 9,451 9,729 
           1.โ.3  อืไน โ  23,423 23,594 25,299 25,399 24,429 
โ.  ประชากรอายุตไ่ากวา แ5  ป  27,803 27,697 27,586 27,475 27,640 
3.  อัตราการวางงาน 0.55 0.71 1.09 0.73 0.77 
ทีไมา : ส่านักงานสถิติหงชาต ิ  
 

โ.แ.แ ผู้มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                                 
            หนวย : คน 

 

ระดับการศึกษา ป  โ56ใ  

    ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

รวม 111,049 111,075 110,215 111,304 110,911 

เมมีการศึกษา 9,507 8,784 8,156 10,439 9,221 
ต่ ากวาประถมศึกษา 20,586 20,673 18,317 18,676 19,563 
ประถมศึกษา 27,309 26,929 26,779 26,041 26,764 
มัธยมศึกษาตอนต้น 15,475 16,489 18,401 16,577 16,735 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 17,318 18,986 18,021 17,923 18,062 
-  สายสามัญ 11,445 12,241 11,939 11,733 11,840 
-  สายอาชีวศึกษา 5,873 6,718 6,082 6,190 6,216 
-  สายวชิาการศึกษา 0 27 0 0 7 



 ้่ 

2.แ.แ ิตอี                                                                                              
                                                                                                                     หนวย : คน 

 

ระดับการศึกษา ป  โ56ใ  

    ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

อุดมศึกษา 20,748 19,214 20,521 21,647 20,533 
-  สายวชิาการ 12,963 12,303 12,336 13,662 12,816 
-  สายวชิาชีพ 5,716 5,313 6,464 6,013 5,877 
-  สายวชิาการศึกษา 2,069 1,599 1,720 1,972 1,840 
อืไน โ 0 0 0 0 0 
ไมทราบ 106 0 21 0 32 
ทีไมา  : ส่านักงานสถิติหงชาต ิ
 
 

โ.แ.โ ผู้มีงานท า จ าแนกตามอาชีพ จังหวัดสมุทรสงคราม ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                      
หนวย : คน 

 

อาชีพ 
ป  โ56ใ  

  ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

รวม 111,049 111,075 110,215 111,304 110,911 

  แ. ผูຌบัญญัติกฎหมายขຌาราชการ 
      ระดับอาวุสละผูຌจัดการ 2,875 3,084 2,963 6,586 3,877 
  โ. ผูຌประกอบวิชาชีพดຌานตาง โ 5,336 4,273 4,214 5,549 4,843 
  ใ. ผูຌประกอบวิชาชีพดຌานทคนิค 
      สาขาตาง โ ละอาชีพทีไกีไยวขຌอง 5,342 4,851 5,276 5,662 5,283 
  ไ. สมียน 5,547 3,799 3,121 4,261 4,182 
  5. พนักงานบริการละพนักงาน฿น 
      รຌานคຌาละตลาด 22,711 24,839 25,789 21,103 23,611 
  ๆ. ผูຌปฏิบัติงานทีไมฝีมือ฿นดຌาน 
      การกษตรละการประมง  18,190 16,792 16,659 18,600 17,560 
  ็. ผูຌปฏิบัติงานดຌานความสามารถ 
      ทางฝมือละธุรกิจการคຌาทีไกีไยวขຌอง 16,692 19,886 20,418 17,933 18,732 
  ่. ผูຌปฏิบัติการรงงานละครืไองจกัร  
      ละผูຌปฏิบัตงิานดຌานการประกอบ   8,344 9,527 7,383 6,346 7,900 
  ้. อาชีพขัๅนพืๅนฐานตาง โ ฿นดຌาน 
      การขายละการ฿หຌบริการ   26,012 24,023 24,392 25,264 24,923 
แเ. อืไน โ ซึไงมิไดຌจ่านกไวຌ  0 0 0 0 0 
ทีไมา  : ส่านักงานสถิติหงชาต ิ

     
 
 
 
 



 ้้ 

โ.แ.ใ ผู้มีงานท า จ าแนกตามอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                  หนวย : คน 
 

อุตสาหกรรม 
ป  โ56ใ  

   ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

รวม 111,049 111,075 110,215 111,304 110,911 

กษตรกรรม การป่าไมຌละการประมง 22,139 19,626 19,089 21,674 20,632 
การท่าหมืองร หมืองหิน 743 745 111 319 479 
การผลิต 28,168 29,774 29,638 28,091 28,918 
การไฟฟງา กຍาซ ละไอนๅ่า 250 117 381 290 259 
การจัดหานๅ่า บ่าบัดนๅา่สีย 362 200 26 81 167 
การกอสรຌาง 6,597 6,335 6,782 6,828 6,636 
การขายสง การขายปลีก 18,489 19,101 20,422 21,846 19,964 
การขนสงทีไกใบสนิคຌา 2,870 3,107 2,728 1,999 2,676 
กิจกรรมรงรมละอาหาร 9,822 11,680 12,161 9,818 10,870 
ขຌอมูลขาวสารละการสืไอสาร 0 123 380 456 240 
กิจการทางการงินละการประกันภัย 2,410 1,262 660 1,425 1,439 
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 378 22 102 310 203 
กิจกรรมทางวิชาชีพละทคนิค 155 199 542 259 289 
การบริหารละการสนับสนุน 786 534 533 768 655 
การบริหารราชการละปງองกันประทศ 5,841 6,382 5,619 6,648 6,122 
การศึกษา 2,751 2,218 2,168 2,344 2,370 
สุขภาพละสังคมสงคราะห ์ 2,816 2,648 2,580 2,883 2,732 
ศิลปะความบนัทิงนนัทนาการ 497 622 782 821 680 
กิจกรรมบริการดຌานอืไนโ 5,515 5,878 5,258 4,148 5,200 
ลูกจຌาง฿นครัวรือนสวนบุคคล 299 501 254 295 337 
องค์การระหวางประทศ 0 0 0 0 0 
ไมทราบ 163 0 0 0 41 
ทีไมา  : ส่านักงานสถิติหงชาต ิ
 

โ.แ.ไ ผู้มีงานท า จ าแนกตามสถานภาพการท างาน จังหวัดสมุทรสงคราม ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                 หนวย : คน 
 

สถานภาพการท างาน 
ป  โ56ใ  ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

รวม 111,049 111,075 110,215 111,304 110,911 

นายจຌาง 3,203 3,221 3,030 2,948 3,100 
ลูกจຌางรัฐบาล 10,858 10,830 10,437 11,829 10,988 
ลูกจຌางอกชน 52,777 52,048 50,679 49,923 51,357 
ท่างานสวนตัว 31,381 30,819 30,322 33,090 31,403 
ชวยธุรกิจครัวรือน 12,609 14,089 15,747 13,422 13,967 
การรวมกลุม 220 67 0 93 95 
ทีไมา : ส่านักงานสถิติหงชาต ิ



 แเเ 

โ.แ.5 ผู้มีงานท า จ าแนกตามชั่วมงการท างานตอสัปดาห์ จังหวัดสมุทรสงคราม ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                          
            หนวย : คน 

 

ชั่วมงการท างานตอสัปดาห์ ป  โ56ใ  

ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

รวม 111,049 111,075 110,215 111,304 110,911 

เ  ชัไวมง ิไมไดຌท่างานี 526 4,527 657 952 1,666 
แ -  9  ชัไวมง 0 72 0 0 18 
แเ - แ้  ชัไวมง 4,708 1,710 116 347 1,720 
โเ - โ้  ชัไวมง 11,546 5,700 3,169 1,854 5,567 
ใเ - ใไ  ชัไวมง 6,562 5,085 5,396 1,950 4,748 
ใ5 - ใ้ ชัไวมง 5,513 7,859 6,454 7,991 6,954 
ไเ - ไ้  ชัไวมง   60,055 65,756 70,834 74,796 67,860 
5เ   ชัไวมงขึๅนไป 22,140 20,366 23,588 23,415 22,377 
ทีไมา : ส่านักงานสถิติหงชาต ิ

 

ใ. การลงทุน   
ใ.แ จ่านวนรงงาน งินลงทุน ละการจຌางงาน ทีไไดຌรับอนุมัติ ฿หຌปຂดด่านินกิจการ฿หม  

ทุกอุตสาหกรรม ป โ5ๆใ  
 

 

 ป โ56ใ 
รงงาน  
ิแหงี 

งินลงทุน  
(ล้านบาท) 

การจ้างแรงงาน  
(คน) 

มกราคม-ธันวาคม โ ็็    แเ่  
ทีไมา :  กรมรงงานอุตสาหกรรม 

 

 ไ. การ฿ห้บริการประกันสังคม 
ไ.แ สถานประกอบการและผู้ประกันตน จังหวัดสมุทรสงคราม ข้อมูล ณ ดือนธันวาคม ป โ56ใ 

 

สถานประกอบการ  
ิแหงี 

ผู้ประกันตน  
ิคนี 

แุ5ๆ5 ไไุ5่ไ 
ทีไมา :   ส่านักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ไ.โ สถานประกอบการและผู้ประกันตน ิแรงงานตางด้าวี จังหวัดสมุทรสงคราม           
ข้อมูล ณ ดือน ธันวาคม ป โ56ใ 

 

สถานประกอบการ  
ิแหงี 

ผู้ประกันตน  
ิคนี 

ๆแแ 5ุ้ๆแ 
ทีไมา :   ส่านักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม 
 



 แเแ 

 ไ.ใ การลิกจ้างแรงงาน จ าแนกตามรายดือน จังหวัดสมุทรสงคราม ป โ56ใ 

 

 
 

ดือน 
การลิกจ้าง 

สถานประกอบกิจการ  
ิแหงี 

ผู้ประกันตนที่ถูกลิกจ้าง  
ิคนี 

     มกราคม 0  0  
     กุมภาพันธ์ 0  0  
     มีนาคม  2    5   
     มษายน  21    91   
     พฤษภาคม  1    1   
     มิถุนายน  7    10   
     กรกฎาคม 0  0  
     สิงหาคม  8    74   
     กันยายน  3    9   
     ตุลาคม 0  0  
     พฤศจิกายน  1    1   
     ธันวาคม 0  0  

รวม  43    191   
ทีไมา :   ส่านักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 5. การบริการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 5.แ จ านวนสถานประกอบการ และลูกจ้าง จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ  
จังหวัด ข้อมูล ณ ดือนธันวาคม ป โ56ใ 
 

 

ขนาดของสถานประกอบการ สถานประกอบการ  
ิแหงี 

ลูกจ้าง  
ิคนี 

แ - ไ  คน 1,043  2,268  
5 - ้  คน 544  3,702  
แเ - แ้  คน 325  4,627  
โเ - ไ้  คน 173  4,985  
5เ - ้้  คน 39  2,811  
แเเ - โ้้  คน 14  2,222  
ใเเ - ไ้้  คน 4  1,620  
5เเ - ้้้  คน  3  1,791  
แุเเเ  คนขึๅนไป 1  1,109  

รวม 2,146  25,135  
ทีไมา  :  ส่านักงานสวัสดิการละคุຌมครองรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม 
 
 
 



 แเโ 

             5.โ จ านวนสถานประกอบการและลูกจ้างจ าแนกตามอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม  
             

ประภทอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ิแหงี ลูกจ้าง ิคนี 
การขายสง การขายปลีก  595  4,684  
การผลิต 534  11,460  
การประมง 379  3,529  
รงรมละภัตตาคาร 209  1,622  
การกอสรຌาง 93  1,374  
การป็นตัวกลางทางการงิน 74  482  
บริการการงิน ประกันภัย อสังหาริมทรัพย์ 70  571  
การขนสง สถานทีไกใบสินคຌา การคมนาคม 62  688  
บริการชุมชน บริการสังคม ละบริการสวนบุคคล 58  175  
กษตรกรรม  การลาสัตว์  การป่าไมຌ 32  200  
อืไน โ 40  350  

รวม  2,146    25,135   
ทีไมา : ส่านักงานสวัสดิการละคุຌมครองรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

6. การบริการจัดหางาน฿นประทศ  
 จากขຌอมูลการ฿หຌบริการจัดหางานของส่านักงานจัดหางานจังหวัดผานระบบสารสนทศ
การจัดหางาน฿นประทศ กรมการจัดหางาน  
 

   6.แ ต าแหนงงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน฿นประทศ ป โ56ใ 

          พศ 
ต าแหนงงาน 

ิอัตราี 
ผู้สมัครงาน 

ิคนี 
การบรรจุงาน 

ิคนี  
ชาย 396 578 542 
หญิง 43 872 689 

ไมระบุ 1,904 0 0 
รวม 2,343 1,450 1,231 

 

 6.โ ต าแหนงงาน  ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จ าแนกตามระดับการศึกษา ป โ56ใ 

 
ระดับการศึกษา 

ต าแหนงงาน  
ิอัตราี 

ผู้สมัครงาน  
ิคนี 

การบรรจุงาน  
ิคนี  

ประถมศึกษาละตไ่ากวา 528 224 240 
มัธยมศึกษา 712 727 723 
ปวช. 385 136 117 
ปวส. 355 160 113 
อนุปริญญา 177 0 0 
ปริญญาตรี 184 197 38 
ปริญญาท 2 6 0 



 แเใ 

 6.ใ ต าแหนงงานตามประภทอาชีพ 5 อันดับแรก ปรียบทียบกับผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน 
ป โ56ใ 
 

 

ประภทอาชีพ 
ต าแหนงงาน  

ิอัตราี 
ผู้สมัครงาน  

ิคนี 
การบรรจุงาน  

ิคนี  
1. รงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 960 587 651 
2. รงงานดຌานการประกอบ 232 46 79 
3. พนักงานบริการอาหารละครืไองดืไม 121 99 78 
4. พนักงานขายของหนຌารຌานละพนักงานสาธิตสินคຌา 108 39 69 
5. พนักงานรับสงอกสาร พนักงานขนสัมภาระละ
พนักงานขนสงสินคຌา 105 5 11 

 
6.4 ผู้สมัครงานตามประภทอาชีพ 5 อันดับแรก ปรียบทียบกับต าแหนงงาน และการบรรจุงาน 

ป โ56ใ 
 

 

ประภทอาชีพ 
ผู้สมัครงาน  

ิคนี 
ต าแหนงงาน  

ิอัตราี  
การบรรจุงาน  

ิคนี  
1. รงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 587 960 651 
2. จຌาหนຌาทีไหຌองสมุด 150 30 27 
3. พนักงานบริการอาหารละครืไองดืไม 99 121 78 
4. ผูຌขับรถยนต์  รถรับจຌาง  ละรถตูຌ 48 57 34 
5. รงงานดຌานการประกอบ 46 232 79 

 
 6.5 การบรรจุงานตามประภทอาชีพ 5 อันดั บแรก ปรียบทียบกับต าแหนงงาน และ         
ผู้สมัครงาน ป โ56ใ 
 

 

ประภทอาชีพ 
การบรรจุงาน 

ิคนี 
ต าแหนงงาน  

ิอัตราี  
ผู้สมัครงาน 

ิคนี  
1. รงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 651 960 587 
2. รงงานดຌานการประกอบ 79 232 46 
3. พนักงานบริการอาหารละครืไองดืไม 78 121 99 
4. พนักงานขายของหนຌารຌานละพนักงานสาธิตสินคຌา 69 108 39 
5. ผูຌตรวจสอบดຌานความปลอดภัย สุขภาพ ละ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ 47 53 42 

 
 
 
 



 แเไ 

7. การฝึกอาชีพของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน/ส านักงานพัฒนาฝมือแรงงาน  
     ปงบประมาณ โ56ใ จ าแนกป็น ไ กิจกรรมหลัก ดังนี้  

7.แ กิจกรรมตรียมข้าท างาน  จ านวน  โเ คน  
ฝึกอาชีพภาย฿นสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน/ส านกังานฯ ฝึกอาชีพภายนอกสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน/ส านักงานฯ 
ผู้ฝึกอาชีพ แแ คน ผู้ฝึกอาชีพ ้ คน 
- กลุมอาชีพชางครืไองกล เ คน - กลุมอาชีพชางครืไองกล ้ คน 
- กลุมอาชีพชางไฟฟງา อิลใกทรอนิกส์ 
  คอมพิวตอร์ 

่ คน - กลุมอาชีพชางไฟฟງาอิลใกทรอนิกส์ 
  คอมพิวตอร์  

เ คน 

- กลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป ์ ใ คน - กลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป ์ เ คน 
 

 7.โ กิจกรรมยกระดับฝมือแรงงาน  จ านวน  ใ้แ  คน 
ฝึกอาชีพภาย฿นสถาบนัพัฒนาฝมือแรงงาน/ส านักงานฯ ฝึกอาชีพภายนอกสถาบันพฒันาฝมือแรงงาน/ส านักงานฯ 
ผู้ฝึกอาชีพ โ่7 คน ผู้ฝึกอาชีพ แเไ คน 

- กลุมอาชีพชางอุตสาหการ แ้ คน - กลุมอาชีพชางอุตสาหการ เ คน 
- กลุมอาชีพชางครืไองกล แใ คน - กลุมอาชีพชางครืไองกล เ คน 
- กลุมอาชีพชางไฟฟງา อิลใกทรอนิกส์  
  คอมพิวตอร ์ 

แ่็ คน - กลุมอาชีพชางไฟฟງา อิลใกทรอนิกส์  
  คอมพิวตอร์ 

เ คน 

- กลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป ์ โเ คน - กลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป ์ เ คน 
- กลุมอาชีพชางธุรกิจละบริการ ไ่ คน - กลุมอาชีพชางธุรกิจละบริการ แเไ คน 
 

 7.ใ กิจกรรมสริมทักษะแรงงาน  จ านวน  โไโ  คน 
ฝึกอาชีพภาย฿นสถาบนัพัฒนาฝมือแรงงาน/ส านักงานฯ ฝึกอาชีพภายนอกสถาบันพฒันาฝมือแรงงาน/ส านักงานฯ 
ผู้ฝึกอาชีพ 6เ คน ผู้ฝึกอาชีพ แ่โ คน 

- กลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป ์ เ คน - กลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป ์ โเ คน 
- กลุมอาชีพชางธุรกิจละบริการ ๆเ คน - กลุมอาชีพชางธุรกิจละบริการ แๆโ คน 
หมายหตุ : ฝຄกอาชีพภายนอกสถาบันพัฒนาฝมือรงงาน/ส่านักงานฯ หมายถึง สถาบันพัฒนาฝมือรงงาน/ส่านักงานฯ  
จัดฝຄกอาชีพ฿หຌภายนอกทีไตัๅงของสถาบันพัฒนาฝมือรงงาน/ส่านักงานฯ 
 

่. การดินทางเปท างานตางประทศ ป โ56ใ 
วิธีการดินทางเปท างานตางประทศ  พศชาย ิคนี พศหญิง ิคนี รวม ิคนี 

 -  RE- ENTRY 12 2 14 
 -  ดินทางดຌวยตนอง 1 1 2 
 -  กรมการจัดหางานจัดสง 0 0 0 
 -  นายจຌางพาลูกจຌางไปท่างาน 5 0 5 
 -  นายจຌางสงลูกจຌางไปฝຄกงาน 0 0 0 
 -  บริษัทจัดหางานจดัสง   1 0 1 

รวม 19 3 22 
ทีไมา : ส่านักบริหารรงงานไทยไปตางประทศ กรมการจัดหางาน 
หมายหตุ  RE-ENTRY หมายถึง วิธีการดินทางส่าหรับผูຌทีไคยท่างาน฿นตางประทศอยูลຌว ละมีความประสงค์จะ  
ดินทางไปท่างานอีกครัๅงกับนายจຌางรายดมิ  



 แเ5 

้. แรงงานตางด้าว  
 ้.แ แรงงานตางด้าวที่ เด้รับ฿บอนุญาต฿ห้ ท างาน ณ ดือนธันวาคม ป โ56ใ 
 

แรงงานตางด้าว 
ถูกต้องตามกฎหมาย ิคนี 

แรงงานตางด้าวที่เด้รับการผอนผัน
฿ห้ท างาน ิคนี 

จ านวน 
รวม (คนี 

3,784 10,822 14,606 
ทีไมา : ส่านักงานจัดหางานจังหวดัสมุทรสงคราม  
 

 ้.โ จ าแนกตามประภทการอนุญาต ณ ดือนธันวาคม ป โ56ใ 

แรงงานตางด้าว จ านวน  ิคนี  
แรงงานตางด้าวถูกต้องตามกฎหมาย  3,784  
   - ชัไวคราวทัไวไป ิมาตรา 5้ี 51  
   - พิสูจน์สัญชาติ ิมาตรา 5้ี 0  
   - น่าขຌา ิมาตรา 5้ี 3,195  
   - ยืไนค่าขอทน ิมาตรา ๆเี 0  
   - สงสริมการลงทุนละกฎหมายอืไน ิมาตรา ๆโี 0  
   - ชนกลุมนຌอย ิมาตรา ๆใี 538  
แรงงานตางด้าวที่เด้รับการผอนผัน฿ห้ท างาน  ิตามมติ ครม.ี 10,822  

คนตางด้าวคงหลือทั้งหมด 14,606  
 

ทีไมา : ส่านักงานจัดหางานจังหวดัสมุทรสงคราม  
 
 



 
จังหวัดสมุทรสาคร 

 

ตราประจ าจังหวัด  รือส าภาหลงนอยูง฿นทะล ด้านหลกงป็นรงงานหละปลงองเฟ  
หมายถึง ฿นสมกยกรุงศรีอยุธยา มีบรรดารือสตนค้าของชาวจีนหละหขกมะละกา 
มาค้าขายที่มืองนีๅมาก หละป็นที่จอดพกกของส าภาจีนหลงานกๅนด้วย บรตวณนีๅจึง
รียกวงา บ้านทงาจีน       

 

ผนที่จังหวัดสมุทรสาคร 
SAMUT SAKHON MAP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าขวัญ 

มืองประมง  ดงรงงาน  
 ลานกษตร  ขตประวกตตศาสตร์  



 
 
 

1. ข้อมูลทั่วเป  

     แ.แ  ภมิูประทศ  
 จังหวัดสมุทรสาคร มีอาณาขตติดตอกับอาวไทยตัๅงอยูปากมนๅ่าทาจีน หลักฐานทางประวัติศาสตร์
กลาวไวຌวา฿นอดีตมีชุมชน฿หญรียกวา บຌานทาจีน ป็นทีไราบลุมชายฝัດงทะล มีมนๅ่าทาจีนไหลผานตอนกลาง 
จึงหมาะทีไจะท่าการพาะปลูกพืชนานาชนิด ละบางสวนป็นยานธุรกิจ อุตสาหกรรมละทีไอยูอาศัย พืๅนทีไ
ตอนลางของจังหวัด฿นขตอ่าภอมืองสมุทรสาครอยูติดชายฝัດงทะล จึงหมาะทีไจะประกอบอาชีพประมงทะล
พาะลีๅยงสัตว์นๅ่าชายฝัດงละท่านากลือ ระยะทางหางจากกรุงทพมหานครประมาณ ใเ กิลมตร มีพืๅนทีไ 
่็โ.ใไ็ ตารางกิลมตร หรือประมาณ 5ไ5ุโแๆ ไร 

อาณาขตติดตอ 
 ทิศหนือ ติดตอ จังหวัดนครปฐม 
 ทิศ฿ต้ ติดตอ ทะลอาวไทย 
 ทิศตะวันออก ติดตอ กรุงทพมหานคร 
 ทิศตะวันตก ติดตอ จังหวัดสมุทรสงคราม ละจังหวัดราชบุรี  

     แ.โ การปกครอง จังหวัดสมุทรสาคร แบงการปกครอง ดังนี้ 
อ่าภอ ต่าบล หมูบຌาน ทศบาลนคร/มือง/ต่าบล อบต. 

ใ ไเ โ90 1ไ โใ 
ทีไมา :  กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน กระทรวงมหาดไทย ิขຌอมูลจากวใบไซต์ ณ วันทีไ โใ มี.ค.ๆใี 
 

แ.ใ พืชศรษฐกิจ 
                 ขຌาว กลຌวยไมຌ พืชผัก มะนาว ละมะพรຌาวออน 
 

 แ.ไ ศรษฐกิจ 

      ป  โ5ๆ1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด                จ่านวน 406,245  ลຌานบาท 
     (Gross provincial product : GPP)  

           ป  โ5ๆ1 รายไดຌฉลีไยตอคนตอป (GPP per capita)     จ่านวน 389,818  บาท 
 

ทีไมา :  ส่านักงานคณะกรรมการพฒันาการศรษฐกจิละสังคมหงชาติ ิขຌอมูลจากวใบไซต์ ณ วันทีไ แ้ ม.ค. ๆไี 
 
  แ.5 การศึกษา ปการศึกษา โ56ใ 

  แ.5.แ จ่านวนสถานศึกษา นักรียนละนักศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร จ่านกตามสังกัด 
               

ข้อมูล 
การจัดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
ิประภทสามัญศกึษาี 

การจัดการศึกษา 
อาชีวศึกษา 

ิประภทอาชีวศึกษาี 

การจัดการศึกษา 
อุดมศึกษา 

ิประภทอุดมศึกษาี 

 
รวมท้ังสิ้น 

สถานศึกษา  ิหงี ้็  ใ  แ  แเแ  
นักรียน/นักศึกษา ิคนี โๆุเๆไ  ใุใ้โ  แุ้ใโ  ใแุใ่่  
ทีไมา : ส่านักงานศึกษาธิการ ภาค โุ ใุ ไ ละกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5


 ่ใ 

  แ.5.โ  ประมาณการผูຌส่ารใจการศึกษา โ5ๆใ จังหวัดสมุทรสาคร จ่านกตามระดับการศึกษา 
ดังนีๅ 

                        หนวย : คน 

รวม 
ประถม 
ศึกษา 

มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. อน ุ
ปริญญา ป.ตรี ป.

บัณฑิต 
ป.ท ป.อก ม.ใ ม.6 

โเุแใไ ็ุแไใ ๆุ่เๆ ใุ้ไ่ แุแ่แ ๆ5โ โ่ ใ็ๆ เ เ เ 

ทีไมา : ส่านักงานศึกษาธิการ ภาค โุ ใุ ไ ละกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม  
 

โ. ข้อมูลประชากรและก าลังแรงงาน  
โ.แ ประชากรและก าลังแรงงานของจังหวัดสมุทรสาคร ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                    

  หนวย : คน 

 

สถานภาพแรงงาน 
ป  โ56ใ  

 ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

ประชากรรวม 997,970 1,000,678 1,003,295 1,005,650 1,001,898 

แ. ประชากรอายุ แ5 ปขึๅนไป 893,977 896,621 899,188 901,536 897,831 
    แ.แ  ก่าลังรงงานรวม 716,277 717,310 719,882 730,308 720,944 
           แ.แ.แ  ผูຌมีงานท่า 711,690 706,841 709,617 720,732 712,220 
           แ.แ.โ  ผูຌวางงาน 4,587 10,469 10,264 9,576 8,724 
           1.1.3  ก่าลังรงงานทีไรอฤดูกาล  0 0 0 0 0 
    แ.โ  ผูຌไมอยู฿นก่าลังรงงาน 177,700 179,311 179,306 171,228 176,886 
           แ.โ.แ  ท่างานบຌาน 49,896 57,586 44,641 44,799 49,230 
           แ.โ.โ  รียนหนังสือ 50,347 53,466 58,602 51,135 53,388 
           1.โ.3  อืไน โ  77,457 68,259 76,063 75,294 74,268 
โ.  ประชากรอายุตไ่ากวา แ5  ป  103,993 104,057 104,107 104,114 104,068 
3.  อัตราการวางงาน 0.64 1.46 1.43 1.31 1.21 
ทีไมา  : ส่านักงานสถิติหงชาต ิ  

 
โ.แ.แ ผู้มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                                

            หนวย : คน 

 

ระดับการศึกษา ป  โ56ใ  

   ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

รวม 711,690 706,841 709,617 720,732 712,220 

เมมีการศึกษา 88,034 68,287 60,643 60,033 69,249 
ต่ ากวาประถมศึกษา 45,371 50,177 63,884 55,318 53,688 
ประถมศึกษา 128,072 109,786 107,051 117,706 115,654 
มัธยมศึกษาตอนต้น 124,103 124,184 127,019 132,990 127,074 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 90,373 93,252 93,105 97,029 93,440 
-  สายสามัญ 64,737 70,341 65,847 65,043 66,492 
-  สายอาชีวศึกษา 25,635 22,911 27,258 31,986 26,948 
-  สายวชิาการศึกษา 0 0 0 0 0 
   



 ่ไ 

2.แ.แ ิตอี                                                                                                         
                                                                                                                                 หนวย : คน 
 

ระดับการศึกษา ป  โ56ใ      

ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

อุดมศึกษา 121,051 135,512 147,295 141,872 136,433 
-  สายวชิาการ 77,321 88,394 101,297 94,874 90,472 
-  สายวชิาชีพ 34,849 38,489 37,498 38,421 37,314 
-  สายวชิาการศึกษา 8,881 8,629 8,499 8,577 8,647 
อืไน โ 104,509 110,091 92,161 111,010 104,443 
ไมทราบ 10,176 15,550 18,459 4,774 12,240 
ทีไมา  : ส่านักงานสถิติหงชาต ิ
 
 

โ.แ.โ ผู้มีงานท า จ าแนกตามอาชีพ จังหวัดสมุทรสาคร ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                    
หนวย : คน 

 

อาชีพ 
ป  โ56ใ  

  ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

รวม 711,690 706,841 709,617 720,732 712,220 

  แ. ผูຌบัญญัติกฎหมายขຌาราชการ  
      ระดับอาวุสละผูຌจัดการ 22,712 21,642 24,559 38,645 26,889 
  โ. ผูຌประกอบวิชาชีพดຌานตาง โ 26,075 33,635 38,355 32,448 32,628 
  ใ. ผูຌประกอบวิชาชีพดຌานทคนิค 
     สาขาตาง โ ละอาชีพทีไกีไยวขຌอง 44,825 39,512 39,257 45,003 42,149 
  ไ. สมียน 35,713 36,551 41,248 42,144 38,914 
  5. พนักงานบริการละพนักงาน฿น 
      รຌานคຌาละตลาด 116,296 104,531 119,787 107,579 112,048 
  ๆ. ผูຌปฏิบัติงานทีไมฝีมือ฿นดຌาน 
      การกษตรละการประมง  33,582 37,602 40,028 32,871 36,021 
  ็. ผูຌปฏิบัติงานดຌานความสามารถ 
      ทางฝมือละธุรกิจการคຌาทีไกีไยวขຌอง 96,965 104,077 96,609 86,970 96,155 
  ่.  ผูຌปฏิบตัิการรงงานละครืไองจักร 
      ละผูຌปฏิบัตงิานดຌานการประกอบ  226,026 222,728 190,276 190,401 207,358 
  ้. อาชีพขัๅนพืๅนฐานตาง โ ฿นดຌาน 
      การขายละการ฿หຌบริการ   109,131 106,246 119,499 142,564 119,360 
แเ. อืไน โ ซึไงมิไดຌจ่านกไวຌ  365 316 0 2,107 697 
ทีไมา  : ส่านักงานสถิติหงชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ่5 

โ.แ.ใ ผู้มีงานท า จ าแนกตามอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                   หนวย : คน 

 

อุตสาหกรรม 
ป  โ56ใ  

   ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

รวม 711,690 706,841 709,617 720,732 712,220 

กษตรกรรม การป่าไมຌละการประมง 45,716 47,588 52,481 51,043 49,207 
การท่าหมืองร หมืองหิน 600 630 2,531 1,880 1,411 
การผลิต 400,475 401,685 360,866 376,218 384,811 
การไฟฟງา กຍาซ ละไอนๅ่า 3,014 2,554 1,226 1,452 2,061 
การจัดหานๅ่า บ่าบัดนๅา่สีย 431 1,103 1,121 1,038 923 
การกอสรຌาง 26,577 28,998 27,361 25,122 27,014 
การขายสง การขายปลีก 100,459 78,449 94,688 117,906 97,875 
การขนสงทีไกใบสนิคຌา 28,574 24,664 26,449 26,436 26,531 
กิจกรรมรงรมละอาหาร 37,022 42,892 49,499 40,738 42,538 
ขຌอมูลขาวสารละการสืไอสาร 666 2,780 1,786 0 1,308 
กิจการทางการงินละการประกันภัย 4,534 9,080 9,262 13,106 8,996 
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 3,705 5,239 6,831 4,009 4,946 
กิจกรรมทางวิชาชีพละทคนิค 6,047 5,876 5,982 5,696 5,900 
การบริหารละการสนับสนุน 11,156 8,532 14,628 14,016 12,083 
การบริหารราชการละปງองกันประทศ 9,458 7,545 9,811 10,741 9,389 
การศึกษา 9,428 11,213 11,400 10,415 10,614 
สุขภาพละสังคมสงคราะห ์ 7,142 13,769 14,991 6,272 10,544 
ศิลปะความบนัทิงนนัทนาการ 4,342 3,169 2,141 3,687 3,335 
กิจกรรมบริการดຌานอืไนโ 8,368 10,184 15,161 7,309 10,255 
ลูกจຌาง฿นครัวรือนสวนบุคคล 1,748 574 1,403 1,542 1,317 
องค์การระหวางประทศ 0 0 0 0 0 
ไมทราบ 2,230 316 0 2,107 1,163 
ทีไมา  : ส่านักงานสถิติหงชาต ิ
 
            โ.แ.ไ ผู้มีงานท า จ าแนกตามสถานภาพการท างาน จังหวัดสมุทรสาคร ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                    

หนวย : คน 

 

สถานภาพการท างาน 
ป  โ56ใ  

 ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ  เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

รวม 711,690 706,841 709,617 720,732 712,220 

นายจຌาง 16,015 13,066 12,431 13,716 13,807 
ลูกจຌางรัฐบาล 23,878 33,027 32,984 27,630 29,380 
ลูกจຌางอกชน 496,497 502,764 489,382 501,690 497,583 
ท่างานสวนตัว 116,999 102,042 105,173 117,629 110,461 
ชวยธุรกิจครัวรือน 58,301 55,941 69,647 60,068 60,989 
การรวมกลุม 0 0 0 0 0 

  ที่มา : ส านกกงานสถตตตหหงงชาตต 



 ่ๆ 

 

โ.แ.5 ผู้มีงานท า จ าแนกตามชั่วมงการท างานตอสัปดาห์ จังหวัดสมุทรสาคร ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                         
             หนวย : คน 

 

ชั่วมงการท างานตอสัปดาห์ ป  โ56ใ  

ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

รวม 711,690 706,841 709,617 720,732 712,220 

เ  ชัไวมง (ไมไดຌท่างานี 2,368 16,412 6,320 1,206 6,576 
แ -  9  ชัไวมง 5,604 324 199 0 1,532 
แเ - แ้  ชัไวมง 9,424 4,039 2,570 3,259 4,823 
โเ - โ้  ชัไวมง 73,312 14,541 8,684 6,843 25,845 
ใเ - ใไ  ชัไวมง 27,345 16,335 14,588 4,178 15,611 
ใ5 - ใ้  ชัไวมง 32,741 43,674 55,132 42,148 43,424 
ไเ - ไ้  ชัไวมง   373,126 481,162 454,467 396,448 426,300 
5เ   ชัไวมงขึๅนไป 187,770 130,353 167,659 266,651 188,108 
ทีไมา  :  ส่านักงานสถิติหงชาต ิ
 

3. การลงทุน   
3.1 จ่านวนรงงาน งินลงทุน ละการจຌางงาน ทีไไดຌรับอนุมัติ ฿หຌปຂดด่านินกิจการ฿หม   

 ทุกอุตสาหกรรม ป โ5ๆใ 
 

 

 ป โ56ใ  รงงาน  
ิแหงี 

งินลงทุน  
(ล้านบาท) 

การจ้างแรงงาน  
(คน) 

มกราคม-ธันวาคม ใเเ แ5ุไใ่.้ใ    ุ่็็แ  
    ทีไมา :  กรมรงงานอุตสาหกรรม 

 

 4. การ฿ห้บริการประกันสังคม 
ไ.แ สถานประกอบการและผู้ประกันตน จังหวัดสมุทรสาคร ข้อมูล ณ ดือนธันวาคม ป โ56ใ 

 

สถานประกอบการ  
ิแหงี 

ผู้ประกันตน  
ิคนี 

แแุๆ่5 5ใเุๆไ่ 
 ทีไมา :   ส่านักงานประกันสังคมจงัหวัดสมุทรสาคร 

 

ไ.โ สถานประกอบการและผู้ประกันตน ิแรงงานตางด้าวี จังหวัดสมุทรสาคร ข้อมูล ณ ดือน  
     ธันวาคม ป โ56ใ 
 

สถานประกอบการ  
ิแหงี 

ผู้ประกันตน  
ิคนี 

ไุ่ใๆ แๆเุเใๆ 
ทีไมา :   ส่านกังานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร 
 



 ่็ 

  ไ.ใ การลิกจ้างแรงงาน จ าแนกตามรายดือน จังหวัดสมุทรสาคร ป โ56ใ 

 

 
 

ดือน 
การลิกจ้าง 

สถานประกอบกิจการ  
ิแหงี 

ผู้ประกันตนที่ถูกลิกจ้าง  
ิคนี 

     มกราคม  90    676   
     กุมภาพันธ์  61    458   
     มีนาคม  69    483   
     มษายน  73    367   
     พฤษภาคม  47    164   
     มิถุนายน  59    172   
     กรกฎาคม  59    282   
     สิงหาคม  75    570   
     กันยายน  65    281   
     ตุลาคม  105    611   
     พฤศจิกายน  60    309   
     ธันวาคม  62    436   

รวม  825    4,809   
ทีไมา :   ส่านักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร 
  

 5. การบริการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 5.แ จ านวนสถานประกอบการ และลูกจ้าง จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ  
จังหวัดสมุทรสาคร ข้อมูล ณ ดือนธันวาคม ป โ56ใ 
 

 

ขนาดของสถานประกอบการ สถานประกอบการ  
ิแหงี 

ลูกจ้าง  
ิคนี 

แ - ไ  คน 5,436  11,195  
5 - ้  คน 1,602  11,736  
แเ - แ้  คน 986  13,888  
โเ - ไ้  คน 1,431  46,288  
5เ - ้้  คน 634  45,734  
แเเ - โ้้  คน 519  88,396  
ใเเ - ไ้้  คน 119  45,319  
5เเ - ้้้  คน  82  58,788  
แุเเเ  คนขึๅนไป 58  123,644  

รวม 10,867  444,988  

. 
 
 
 

ที่มา : ส านกกงานสวกสดตการหละคุม้ครองหรงงานจกงหวกดสมุทรสาคร 

 



 ่่ 

5.โ จ านวนสถานประกอบการและลูกจ้าง จังหวัดสมุทรสาคร จ าแนกตามอุตสาหกรรม 
 

ประภทอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ิแหงี ลูกจ้าง ิคนี 
การผลิต 4,812  361,346  
การขายสง การขายปลีก  2,853  33,803  
บริการการงิน ประกันภัย อสังหาริมทรัพย์ 763  12,338  
การกอสรຌาง 670  8,442  
การประมง 436  6,903  
การขนสง สถานทีไกใบสินคຌา การคมนาคม 361  7,027  
บริการชุมชน บริการสังคม ละบริการสวนบุคคล 329  4,174  
รงรมละภัตตาคาร 195  2,313  
การป็นตัวกลางทางการงิน 191  1,983  
กษตรกรรม  การลาสัตว์  การป่าไมຌ 143  1,435  
อืไน โ 114  5,224  

รวม  10,867    444,988   
ทีไมา  :  ส่านักงานสวัสดิการละคุຌมครองรงงานจังหวัดสมุทรสาคร 
 

6. การบริหารจัดหางาน฿นประทศ  
 จากขຌอมูลการ฿หຌบริการจัดหางานของส่านักงานจัดหางานจังหวัดผานระบบสารสนทศ
การจัดหางาน฿นประทศ กรมการจัดหางาน  
 

 6.แ ต าแหนงงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน฿นประทศ ป โ56ใ  

 

พศ 
ต าแหนงงาน 

ิอัตราี 
ผู้สมัครงาน 

ิคนี 
การบรรจุงาน 

ิคนี  
ชาย 5,942 3,015 2,707 
หญิง 1,021 4,395 3,862 

ไมระบุ 17,233 0 0 
รวม 24,196 7,410 6,569 

 

 6.โ ต าแหนงงาน  ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จ าแนกตามระดับการศึกษา ป โ56ใ 
 

ระดับการศึกษา 
ต าแหนงงาน  

ิอัตราี 
ผู้สมัครงาน  

ิคนี 
การบรรจุงาน  

ิคนี  
ประถมศึกษาละตไ่ากวา 8,889 1,587 1,437 
มัธยมศึกษา 9,072 3,632 3,339 
ปวช. 2,616 581 520 
ปวส. 1,446 513 449 
อนุปริญญา 322 13 8 
ปริญญาตรี 1,815 1,061 802 
ปริญญาท 34 23 14 
ปริญญาอก 2 0 0 



 ่้ 

 6.ใ ต าแหนงงานตามประภทอาชีพ 5 อันดับแรก ปรียบทียบกับผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน ป โ56ใ 
 

 

ประภทอาชีพ 
ต าแหนงงาน  

ิอัตราี 
ผู้สมัครงาน  

ิคนี 
การบรรจุงาน  

ิคนี  
1. รงงานบรรจุผลติภัณฑ ์ 7,480 3,246 2,710 
2. รงงานดຌานการประกอบ 6,537 398 809 
3. ผูຌตรวจสอบดຌานความปลอดภัย สุขภาพ ละคุณภาพ
ผลิตภัณฑ ์

699 155 113 

4. ชางตัดยใบครืไองตงกายละชางท่าหมวก   694 33 113 
5. จຌาหนຌาทีไคลังสนิคຌา 547 182 153 

 

6.4 ผู้สมัครงานตามประภทอาชีพ 5 อันดับแรก ปรียบทยีบกับต าแหนงงาน และการบรรจุงาน ป โ56ใ 
 

 

ประภทอาชีพ 
ผู้สมัครงาน  

ิคนี 
ต าแหนงงาน  

ิอัตราี  
การบรรจุงาน  

ิคนี  
1. รงงานบรรจุผลติภัณฑ ์ 3,246 7,480 2,710 
2. รงงานดຌานการประกอบ 398 6,537 809 
3. จຌาหนຌาทีไหຌองสมุด 344 159 111 
4. ผูຌขับรถยนต ์ รถรับจຌาง  ละรถตูຌ 291 419 253 
5. จຌาหนຌาทีไส่านักงาน 259 390 257 

 

 6.5 การบรรจุงานตามประภทอาชีพ 5 อันดับแรก ปรียบทียบกับต าแหนงงาน และผู้สมัครงาน ป โ56ใ 
 

 

ประภทอาชีพ 
การบรรจุงาน 

ิคนี 
ต าแหนงงาน  

ิอัตราี  
ผู้สมัครงาน 

ิคนี  
1. รงงานบรรจุผลติภัณฑ ์ 2,710 7,480 3,246 
2. รงงานดຌานการประกอบ 809 6,537 398 
3. จຌาหนຌาทีไส่านักงาน 257 390 259 
4. ผูຌขับรถยนต์ รถรับจຌาง ละรถตูຌ 253 419 291 
5. ผูຌ฿หຌบริการดຌานการปງองกันภยั 195 147 115 

 
7. การฝึกอาชีพของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน/ส านักงานพัฒนาฝมือแรงงาน  
     ปงบประมาณ โ56ใ จ าแนกป็น ไ กิจกรรมหลัก ดังนี้  

7.แ กิจกรรมตรียมข้าท างาน  จ านวน  โเ  คน  
ฝึกอาชีพภาย฿นสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน/ 
ส านักงานฯ 

ฝึกอาชีพภายนอกสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน/ 
ส านักงานฯ 

ผู้ฝึกอาชีพ เ คน ผู้ฝึกอาชีพ โเ คน 

- กลุมอาชีพชางครืไองกล เ คน - กลุมอาชีพชางครืไองกล ่ คน 
- กลุมอาชีพชางไฟฟງา อิลใกทรอนิกส์ 
  คอมพิวตอร์ 

เ คน - กลุมอาชีพชางไฟฟງา อิลใกทรอนิกส์ 
  คอมพิวตอร์ 

แโ คน 

           



 ้เ 

 7.โ กิจกรรมยกระดับฝมือแรงงาน  จ านวน  ่5แ  คน 
 

ฝึกอาชีพภาย฿นสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน/
ส านักงานฯ 

ฝึกอาชีพภายนอกสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน/
ส านักงานฯ 

ผู้ฝึกอาชีพ ไ6แ คน ผู้ฝึกอาชีพ ใ้เ คน 

- กลุมอาชีพชางกอสรຌาง เ คน - กลุมอาชีพชางกอสรຌาง โใ คน 
- กลุมอาชีพชางอุตสาหการ โ5 คน - กลุมอาชีพชางอุตสาหการ ไ้ คน 
- กลุมอาชีพชางไฟฟງา อิลใกทรอนิกส์ 
  คอมพิวตอร์ 

ไแโ คน - กลุมอาชีพชางไฟฟງา อิลใกทรอนิกส์ 
  คอมพิวตอร์ 

5ไ คน 

- กลุมอาชีพชางธุรกิจละบริการ โไ คน - กลุมอาชีพชางธุรกิจละบริการ โๆไ คน 
 
 7.ใ กิจกรรมสริมทักษะแรงงาน  จ านวน ใโ6 คน 
 

ฝึกอาชีพภาย฿นสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน/
ส านักงานฯ 

ฝึกอาชีพภายนอกสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน/
ส านักงานฯ 

ผู้ฝึกอาชีพ แใ5 คน ผู้ฝึกอาชีพ แ้แ คน 

- กลุมอาชีพชางกอสรຌาง เ คน - กลุมอาชีพชางกอสรຌาง ๆใ คน 
- กลุมอาชีพชางครืไองกล เ คน - กลุมอาชีพชางครืไองกล 5เ คน 
- กลุมอาชีพชางไฟฟງา อิลใกทรอนิกส์ 
  คอมพิวตอร์ 

็่ คน - กลุมอาชีพชางไฟฟງา อิลใกทรอนิกส์ 
  คอมพิวตอร์ 

ใแ คน 

- กลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป์ เ คน - กลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป์ ไ็ คน 
- กลุมอาชีพชางธุรกิจละบริการ 5็ คน - กลุมอาชีพชางธุรกิจละบริการ เ คน 
 
 7.ไ กิจกรรมการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน  จ านวน  6แ5  คน 
 

หลักสูตรการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน หลักสูตรการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 

ผู้ฝึกอาชีพ 561 คน ผู้ฝึกอาชีพ 54 คน 

- กลุมอาชีพชางอุตสาหการ 0 คน - กลุมอาชีพชางอุตสาหการ 12 คน 
- กลุมอาชีพชางไฟฟງา อิลใกทรอนิกส์ 
  คอมพิวตอร์ 

561 คน - กลุมอาชีพชางไฟฟງา อิลใกทรอนิกส์ 
  คอมพิวตอร์ 

42 คน 

หมายหตุ : ฝຄกอาชีพภายนอกสถาบันพัฒนาฝมือรงงาน/ส่านักงานฯ หมายถึง สถาบันพัฒนาฝมือรงงาน/
ส่านักงานฯ จัดฝຄกอาชีพ฿หຌภายนอกทีไตัๅงของสถาบันพัฒนาฝมือรงงาน/ส่านักงานฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ้แ 

่. การดินทางเปท างานตางประทศ ป โ56ใ 
 

วิธีการดินทางเปท างานตางประทศ  พศชาย ิคนี พศหญิง ิคนี รวม ิคนี 
 -  RE- ENTRY 26 25 51 
 -  ดินทางดຌวยตนอง 9 1 10 
 -  กรมการจัดหางานจัดสง 3 0 3 
 -  นายจຌางพาลูกจຌางไปท่างาน 10 1 11 
 -  นายจຌางสงลูกจຌางไปฝຄกงาน 4 1 5 
 -  บริษัทจัดหางานจัดสง   8 2 10 

รวม 60 30 90 
ทีไมา : ส่านักบริหารรงงานไทยไปตางประทศ กรมการจัดหางาน 
หมายหตุ   RE-ENTRY หมายถึง วิธีการดินทางส่าหรับผูຌทีไคยท่างาน฿นตางประทศอยูลຌว ละมีความประสงค์จะ  
ดินทางไปท่างานอีกครัๅงกับนายจຌางรายดมิ  

 
9.  แรงงานตางด้าว 
 9.1 แรงงานตางประทศที่ เด้รับ฿บอนุญาต฿ห้ท างาน ณ ดือนธันวาคม ป โ56ใ 

แรงงานตางด้าว 
ถูกต้องตามกฎหมาย ิคนี 

แรงงานตางด้าวที่เด้รับการผอนผัน
฿ห้ท างาน ิคนี 

จ านวน 
รวม (คนี 

147,808 126,397 274,205 
ทีไมา : ส่านักงานจัดหางานจังหวดัสมุทรสาคร  
 
 ้.โ จ าแนกตามประภทการอนุญาต ณ ดือนธันวาคม ป โ56ใ 

แรงงานตางด้าว จ านวน  ิคนี  
แรงงานตางด้าวถูกต้องตามกฎหมาย  147,808  
   - ชัไวคราวทัไวไป ิมาตรา 5้ี 3,792  
   - พิสูจน์สัญชาติ ิมาตรา 5้ี 35,651  
   - น่าขຌา ิมาตรา 5้ี 102,825  
   - ยืไนค่าขอทน ิมาตรา ๆเี 0  
   - สงสริมการลงทุนละกฎหมายอืไน ิมาตรา ๆโี 221  
   - ชนกลุมนຌอย ิมาตรา ๆใี 5,319  
แรงงานตางด้าวที่เด้รับการผอนผัน฿ห้ท างาน  ิตามมติ ครม.ี 126,397  

คนตางด้าวคงหลือทั้งหมด 274,205  
 

ทีไมา : ส่านักงานจัดหางานจังหวดัสมุทรสาคร  
 
 
 
 
 



 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ตราประจ าจังหวัด  ยุทธหกตถีระหวงางสมดใจพระนรศวรมหาราช กกบพระมหา
อุปราชาหหงงพมงา  หมายถึง การศึก฿นป พ.ศ. โแใ5 ท า฿ห้มืองเทยเด้รกบ
อตสรภาพชกยชนะครกๅงนีๅเด้ผยหพรงชื่อสียงหละกตตตคุณของพระมหากษกตรตย์เทย     

 
ผนที่จังหวัดสุพรรณบุร ี
SUPHAN BURI MAP 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค าขวัญ 
 

มืองยุทธหกตถี   วรรณคดีขึๅนชื่อ  ลื่องลือพระครือ่ง   รุงงรืองกษตรกรรม      
สูงลๅ าประวกตตศาสตร ์  หหลงงปราชญ์ศตลปຂน  ภาษาถต่นชวนฟัง” 



 
 
 

แ.  ข้อมูลทั่วเป  
 แ.แ  ภูมิประทศ  
 จังหวัดสุพรรณบุรีป็นมืองบราณ พบหลักฐานทางบราณคดีมีอายุไมตไ่ากวา ใุ5เเ -ใุ่เเ ป 
อยูทางทิศตะวันออกของจังหวัด ตลอดนวตัๅงตหนือจรด฿ตຌ ป็นบริวณพืๅนทีไราบลุมมนๅ่าทาจีน หรือมนๅ่า
สุพรรณบุรี ละมีสภาพป็นลูกคลืไนลอนลาดสลับซับซຌอนจนถึงทือกขาสูงชัน มียอดขาสูงทีไสุดอยู฿กลຌกับบຌาน
หຌวยหินด่า มีล่าธารลใก โ หลายสายไหลผาน ละลงสูล่าหຌวยกระสียว อยูหางจากกรุงทพมหานคร ประมาณ 
แเ็ กิลมตร มีนืๅอทีไ 5ุใ5ุ่เเ่ ตารางกิลมตร หรือ ใุใไุ่็55 ไร 

อาณาขตติดตอ 
 ทิศหนือ ติดตอ จังหวัดชัยนาท   
 ทิศ฿ต้ ติดตอ จังหวัดนครปฐม    
 ทิศตะวันออก ติดตอ จังหวัดอางทอง จังหวัดสิงห์บุรี ละจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ทิศตะวันตก ติดตอ จังหวัดกาญจนบุรี   
  

  1.โ การปกครอง จังหวัดสุพรรณบุรี แบงการปกครอง ดังนี้ 
 

อ่าภอ ต่าบล หมูบຌาน ทศบาลมือง/ต่าบล อบต. 
แเ แแเ แ,007 45 81 

 

ทีไมา :  กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน กระทรวงมหาดไทย ิขຌอมูลจากวใบไซต์ ณ วันทีไ โใ มี.ค. ๆใี 
 

 แ.ใ  พืชศรษฐกิจ 
                   ขຌาว อຌอย มันส่าปะหลัง ขຌาวพด 
  

     แ.ไ ศรษฐกิจ 

      ป  โ5ๆ1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด                จ่านวน 91,602  ลຌานบาท 
     (Gross provincial product : GPP)  

           ป  โ5ๆ1 รายไดຌฉลีไยตอคนตอป (GPP per capita)     จ่านวน 107,228  บาท 
ทีไมา :  ส่านักงานคณะกรรมการพฒันาการศรษฐกจิละสังคมหงชาติ ิขຌอมูลจากวใบไซต์ ณ วันทีไ แ้ ม.ค. ๆไี 
 

  แ.5 การศึกษา ปการศึกษา โ56ใ 
 แ.5.แ จ่านวนสถานศึกษา นักรียนละนักศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี จ่านกตามสังกัด 
  

 
ข้อมูล 

การจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ิประภทสามญัศึกษาี  

การจัดการศึกษา 
อาชีวศึกษา 

ิประภทอาชีวศึกษาี  

การจัดการศึกษา 
อุดมศึกษา 

ิประภทอดุมศกึษาี  

 
รวมทั้งสิ้น 

สถานศึกษา  ิหงี 474  8  3  485  
นักรียน/นักศึกษา ิคนี  119ุ้5เ  ุ้็ๆใ  ใุๆไ้  แใใุใ6โ  
ทีไมา : ส่านักงานศึกษาธิการ ภาค โุ ใุ ไ ละกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม  



 แแเ 

                แ.5.โ  ประมาณการผูຌส่ารใจการศึกษา โ5ๆใ จังหวัดสุพรรณบุรี จ่านกตามระดับการศึกษา ดังนีๅ 
                                             หนวย : คน 

รวม 
ประถม 
ศึกษา 

มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. อน ุ
ปริญญา ป.ตรี ป.

บัณฑิต 
ป.ท ป.อก ม.ใ ม.6 

ใเุ้ไ้ ุ้5ไ5 แเุโ้5 ๆุไ็้ โุแ้ๆ แุไ็่ เ ่้โ 5้ 5 เ 

ทีไมา : ส่านักงานศึกษาธิการ ภาค โุ ใุ ไ ละกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม  
 

2. ข้อมูลประชากรและก าลังแรงงาน  

โ.แ ประชากรและก าลังแรงงานของจังหวัดสุพรรณบุรี ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                    
 หนวย : คน 

 

สถานภาพแรงงาน 
ป  ป โ56ใ  

 ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

ประชากรรวม 863,980 864,279 864,524 864,632 864,354 

แ. ประชากรอายุ แ5 ปขึๅนไป 723,206 724,052 724,880 725,624 724,440 
    แ.แ  ก่าลังรงงานรวม 479,756 446,771 459,066 471,124 464,179 
           แ.แ.แ  ผูຌมีงานท่า 472,201 435,505 447,815 467,412 455,733 
           แ.แ.โ  ผูຌวางงาน 4,354 3,446 4,990 2,020 3,702 
           1.1.3  ก่าลังรงงานทีไรอฤดูกาล  3,201 7,820 6,261 1,692 4,743 
    แ.โ  ผูຌไมอยู฿นก่าลังรงงาน 243,450 277,281 265,814 254,500 260,261 
           แ.โ.แ  ท่างานบຌาน 59,193 66,573 67,755 60,576 63,524 
           แ.โ.โ  รียนหนังสือ 45,040 41,367 45,112 41,794 43,328 
           1.โ.3  อืไน โ  139,218 169,341 152,948 152,130 153,409 
โ.  ประชากรอายุตไ่ากวา แ5  ป  140,774 140,227 139,644 139,008 139,913 
3.  อัตราการวางงาน 0.91 0.77 1.09 0.43 0.80 
ทีไมา  : ส่านักงานสถิติหงชาต ิ  
 
 

โ.แ.แ ผู้มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                               
          หนวย : คน 

 

ระดับการศึกษา ป  ป โ56ใ  

      ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

รวม 472,201 435,505 447,815 467,412 455,733 

เมมีการศึกษา 8,651 6,281 2,492 4,757 5,545 
ต่ ากวาประถมศึกษา 112,250 99,767 102,489 101,865 104,092 
ประถมศึกษา 131,500 134,267 139,369 136,319 135,364 
มัธยมศึกษาตอนต้น 82,716 71,056 78,968 90,368 80,777 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 64,189 56,913 60,833 72,011 63,486 
-  สายสามัญ 49,720 43,077 47,378 58,499 49,668 
-  สายอาชีวศึกษา 14,469 13,837 13,455 13,512 13,818 
-  สายวชิาการศึกษา 0 0 0 0 0 

 



 แแแ 

2.แ.แ ิตอี                                                                                        
                                                                                                   หนวย : คน 

  

ระดับการศึกษา ป  ป โ56ใ     

ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

อุดมศึกษา 69,740 64,967 58,629 58,482 62,955 
-  สายวชิาการ 40,090 34,631 31,664 37,602 35,997 
-  สายวชิาชีพ 20,312 19,211 19,722 15,305 18,638 
-  สายวชิาการศึกษา 9,339 11,125 7,243 5,574 8,320 
อืไน โ 0 0 0 0 0 
ไมทราบ 3,154 2,255 5,035 3,611 3,514 
ทีไมา  : ส่านักงานสถิติหงชาต ิ

 
โ.แ.โ ผู้มีงานท า จ าแนกตามอาชีพ จังหวัดสุพรรณบุรี ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                      

หนวย : คน 

 

อาชีพ 
ป  ป โ56ใ  

ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

รวม 472,201 435,505 447,815 467,412 455,733 

  แ. ผูຌบัญญัติกฎหมายขຌาราชการระดับ 
      อาวุสละผูຌจัดการ 13,986 9,790 8,364 18,914 12,764 
  โ. ผูຌประกอบวิชาชีพดຌานตาง โ 21,128 18,193 16,513 18,537 18,593 
  ใ. ผูຌประกอบวิชาชีพดຌานทคนิค 
      สาขาตาง โ ละอาชีพทีไกีไยวขຌอง 12,949 9,389 8,265 14,607 11,302 
  ไ. สมียน 9,301 8,856 10,520 11,970 10,162 
  5. พนักงานบริการละพนักงาน฿น 
      รຌานคຌาละตลาด 100,187 86,103 95,432 91,436 93,290 
  ๆ. ผูຌปฏิบัติงานทีไมฝีมือ฿นดຌาน 
      การกษตรละการประมง  149,810 156,895 161,986 160,536 157,307 
  ็. ผูຌปฏิบัติงานดຌานความสามารถ 
        ทางฝมือละธุรกิจการคຌา 
     ทีไกีไยวขຌอง      54,447 48,216 43,885 41,235 46,946 
  ่. ผูຌปฏิบัติการรงงานละครืไองจกัร  
      ละผูຌปฏิบัตงิานดຌานการประกอบ   31,116 25,942 24,999 28,881 27,735 
  ้. อาชีพขัๅนพืๅนฐานตาง โ ฿นดຌาน 
      การขายละการ฿หຌบริการ   79,276 72,120 77,851 81,138 77,596 
แเ. อืไน โ ซึไงมิไดຌจ่านกไวຌ  0 0 0 158 40 
ทีไมา  : ส่านักงานสถิติหงชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 



 แแโ 

โ.แ.ใ ผู้มีงานท า จ าแนกตามอุตสาหกรรม จังหวัดสุพรรณบุรี ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                              หนวย : คน 

 
อุตสาหกรรม 

ป  ป โ56ใ  
ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

รวม 472,201 435,505 447,815 467,412 455,733 

กษตรกรรม การปา่ไมຌละการประมง 186,772 181,377 183,545 186,284 184,494 
การท่าหมืองร หมืองหิน 0 2,247 3,327 1,797 1,843 
การผลิต 57,263 48,653 45,319 55,958 51,798 
การไฟฟງา กຍาซ ละไอนๅ่า 1,507 691 0 559 690 
การจัดหานๅ่า บ่าบัดนๅา่สีย 2,265 1,155 2,234 1,530 1,796 
การกอสรຌาง 28,990 27,639 25,810 27,927 27,592 
การขายสง การขายปลีก 75,369 67,602 77,166 78,620 74,690 
การขนสงทีไกใบสนิคຌา 6,993 3,892 3,691 6,418 5,249 
กิจกรรมรงรมละอาหาร 38,462 28,916 30,799 30,320 32,124 
ขຌอมูลขาวสารละการสืไอสาร 876 427 211 1,001 629 
กิจการทางการงนิละการประกนัภัย 4,180 3,164 3,863 4,508 3,929 
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 801 597 520 1,057 744 
กิจกรรมทางวิชาชีพละทคนิค 441 1,893 1,660 410 1,101 
การบริหารละการสนับสนุน 1,125 1,216 1,879 3,055 1,819 
การบริหารราชการละปງองกันประทศ 17,921 15,907 13,022 15,644 15,624 
การศึกษา 12,754 14,154 11,367 8,847 11,781 
สุขภาพละสังคมสงคราะห ์ 8,987 9,942 7,966 7,093 8,497 
ศิลปะความบนัทิงนนัทนาการ 2,914 2,213 4,463 3,441 3,258 
กิจกรรมบริการดຌานอืไนโ 24,069 23,817 30,130 32,705 27,680 
ลูกจຌาง฿นครัวรือนสวนบุคคล 512 0 844 237 398 
องค์การระหวางประทศ 0 0 0 0 0 
ไมทราบ 0 0 0 0 0 
 ทีไมา  : ส่านกังานสถิติหงชาต ิ

     
โ.แ.ไ ผู้มีงานท า จ าแนกตามสถานภาพการท างาน จังหวัดสุพรรณบุรี ป โ56ใ                                                                                                                                                                                                    

หนวย : คน 

 

สถานภาพการท างาน 
ป  ป โ56ใ  

ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

รวม 472,201 435,505 447,815 467,412 455,733 

นายจຌาง 8,834 8,713 8,240 9,604 8,848 
ลูกจຌางรัฐบาล 43,127 38,984 32,758 34,567 37,359 
ลูกจຌางอกชน 148,201 137,614 150,026 159,516 148,839 
ท่างานสวนตัว 170,753 160,156 155,798 159,165 161,468 
ชวยธุรกิจครัวรือน 100,352 89,599 100,993 104,559 98,876 
การรวมกลุม 935 438 0 0 343 
ทีไมา : ส่านักงานสถิติหงชาต ิ



 แแใ 

โ.แ.5 ผู้มีงานท า จ าแนกตามชั่วมงการท างานตอสัปดาห์ จังหวัดสุพรรณบุรี ป โ56ใ           
                                                                                                                                                                                                 

           หนวย : คน 

 

ชั่วมงการท างานตอสัปดาห์ ป  ป โ56ใ  

ฉลี่ยรายป เตรมาส แ เตรมาส โ เตรมาส ใ เตรมาส ไ 

รวม 472,201 435,505 447,815 467,412 455,733 

เ  ชัไวมง ิไมไดຌท่างานี 7,870 22,712 6,643 6,353 10,895 
แ -  9  ชัไวมง 0 0 0 0 0 
แเ - แ้  ชัไวมง 11,297 15,817 8,249 2,907 9,568 
โเ - โ้  ชัไวมง 42,715 42,879 34,201 30,960 37,689 
ใเ - ใไ  ชัไวมง 34,074 34,830 35,829 24,403 32,284 
ใ5 - ใ้ ชัไวมง 120,442 96,809 94,467 110,335 105,513 
ไเ - ไ้  ชัไวมง   231,684 204,176 245,837 266,872 237,142 
5เ   ชัไวมงขึๅนไป 24,119 18,281 22,589 25,582 22,643 
ทีไมา  :  ส่านักงานสถิติหงชาต ิ
 

ใ. การลงทุน   
ใ.แ จ่านวนรงงาน งินลงทุน ละการจຌางงาน ทีไไดຌรับอนุมัติ ฿หຌปຂดด่านินกิจการ฿หม 

ทุกอุตสาหกรรม ป โ5ๆใ  
 

 

 ป โ56ใ 
รงงาน  
ิแหงี 

งินลงทุน  
(ล้านบาท) 

การจ้างแรงงาน  
(คน) 

มกราคม-ธันวาคม โ่ แุ่เ็.็ใ    5เใ  
  ทีไมา :  กรมรงงานอุตสาหกรรม 

 

 ไ. การ฿ห้บริการประกันสังคม 
 ไ.แ สถานประกอบการและผู้ประกันตน จังหวัดสุพรรณบุรี ข้อมูล ณ ดือนธันวาคม ป โ56ใ 
 

สถานประกอบการ   
ิแหงี 

ผู้ประกันตน    
ิคนี 

ไุเ5้  แเๆุเโ่ 
ทีไมา :   ส่านักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบรุี 
 

ไ.โ สถานประกอบการและผู้ประกันตน ิแรงงานตางด้าวี จังหวัดสุพรรณบุรี ข้อมูล ณ ดือน
ธันวาคม ป โ56ใ 

 

สถานประกอบการ   
ิแหงี 

ผู้ประกันตน    
ิคนี 

แุเไโ  ็ุ่่ไ 
ทีไมา :   ส่านักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบรุี 
 



 แแไ 

 ไ.ใ การลิกจ้างแรงงาน จ าแนกตามรายดือน จังหวัดสุพรรณบุรี ป โ56ใ 

 

ดือน 

การลิกจ้าง 
สถานประกอบกิจการ  

ิแหงี 
ผู้ประกันตนที่ถูกลิกจ้าง  

ิคนี 
     มกราคม  48   129  

     กุมภาพันธ์  51   132  

     มีนาคม  58   344  

     มษายน  70   184  

     พฤษภาคม  39   111  

     มิถุนายน  44   108  

     กรกฎาคม  35   80  

     สิงหาคม   53   154  

     กันยายน  63   170  

     ตุลาคม  76   391  

     พฤศจิกายน  18   32  

     ธันวาคม  18   32  

รวม  573   1,867  
ทีไมา :   ส่านักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบรุ ี
 

        5. การบริการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
  5.1 จ านวนสถานประกอบการ และลูกจ้าง จ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ  
จังหวัดสุพรรณบุรี  ข้อมูล ณ ดือนธันวาคม ป โ56ใ 
 

ขนาดของสถานประกอบการ สถานประกอบการ  
ิแหงี 

ลูกจ้าง 
ิคนี 

แ - ไ  คน 1,235  2,949  
5 - ้  คน 914  6,315  
แเ - แ้  คน 416  5,565  
โเ - ไ้  คน 326  10,226  
5เ - ้้  คน 57  4,109  
แเเ - โ้้  คน 37  5,819  
ใเเ - ไ้้  คน 5  1,938  
5เเ - ้้้  คน  4  2,753  
แุเเเ  คนขึๅนไป 1  2,317  

รวม 2,995  41,991  
ทีไมา : ส่านักงานสวัสดิการละคุຌมครองรงงานจังหวัดสุพรรณบรุ ี
 

 



 แแ5 

5.2 จ านวนสถานประกอบการและลูกจ้าง จังหวัดสุพรรณบุรี จ าแนกตามอุตสาหกรรม 
ประภทอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ิแหงี               ลูกจ้าง ิคนี 

การขายสง การขายปลีก  1,087  10,374  
การผลิต 628  18,485  
กษตรกรรม  การลาสัตว์  การป่าไมຌ 290  2,295  
การกอสรຌาง 216  1,962  
การป็นตัวกลางทางการงิน 203  1,487  
รงรมละภัตตาคาร 153  1,501  
บริการการงิน ประกันภัย อสังหาริมทรัพย์ 125  1,324  
การขนสง สถานทีไกใบสินคຌา การคมนาคม 121  1,095  
การไฟฟງา กຍส ละการประปา 49  1,111  
บริการชุมชน บริการสังคม ละบริการสวนบุคคล 42  301  
อืไน โ 81  2,056  

รวม  2,995    41,991   
ทีไมา  :  ส่านักงานสวัสดิการละคุຌมครองรงงานจังหวัดสุพรรณบุร ี
 

6 . การบริการจัดหางาน฿นประทศ  
 จากขຌอมูลการ฿หຌบริการจัดหางานของส่านักงานจัดหางานจังหวัดผานระบบสารสนทศ
การจัดหางาน฿นประทศ กรมการจัดหางาน  
 
 6.แ ต าแหนงงาน  ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน฿นประทศ ป โ56ใ 
 

 
พศ 

ต าแหนงงาน 
ิอัตราี 

ผู้สมัครงาน 
ิคนี 

การบรรจุงาน 
ิคนี 

ชาย 562 994 726 
หญิง 142 1,315 862 

ไมระบุ 4,245 0 0 
รวม 4,949 2,309 1,588 

   
 6.โ ต าแหนงงาน  ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จ าแนกตามระดับการศึกษา ป โ56ใ 

 
ระดับการศึกษา 

ต าแหนงงาน  
ิอัตราี 

ผู้สมัครงาน  
ิคนี 

การบรรจุงาน  
ิคนี  

ประถมศึกษาละตไ่ากวา 926 300 210 
มัธยมศึกษา 1,894 848 664 
ปวช. 678 191 129 
ปวส. 539 219 129 
อนุปริญญา 280 11 4 
ปริญญาตรี 632 732 447 
ปริญญาท 0 8 5 



 แแๆ 

  

6.ใ ต าแหนงงานตามประภทอาชีพ 5 อันดับแรก ปรียบทียบกับผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน 
ป โ56ใ 
 

 

ประภทอาชีพ 
ต าแหนงงาน

ิอัตราี 
ผู้สมัครงาน  

ิคนี 
การบรรจุงาน  

ิคนี  
1. รงงานดຌานการประกอบ 1,887 173 165 
2. จຌาหนຌาทีไหຌองสมุด 374 478 354 
3. รงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 277 203 136 
4. ผูຌประกอบวิชาชีพทางธุรกิจ 165 36 16 
5. พนักงานขายของหนຌารຌานละพนักงานสาธิตสินคຌา 135 62 34 

 
6.4 ผู้สมัครงานตามประภทอาชีพ 5 อันดับแรก ปรียบทียบกับต าแหนงงาน และการบรรจุงาน 

ป โ56ใ 
 

 
ประภทอาชีพ 

ผู้สมัครงาน  
ิคนี 

ต าแหนงงาน  
ิอัตราี  

การบรรจุงาน  
ิคนี  

1. จຌาหนຌาทีไหຌองสมุด 478 374 354 
2. รงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 203 277 136 
3. รงงานดຌานการประกอบ 173 1,887 165 
4. ตัวทนจัดหาบริการทางธุรกิจละนายหนຌาการคຌา 91 112 54 
5. พนักงานบริการอาหารละครืไองดืไม 80 81 89 

  
 6.5 การบรรจุงานตามประภทอาชีพ 5 อันดับแรก ปรียบทียบกับต าแหนงงาน และผู้สมัครงาน 
ป โ56ใ 
 

 

ประภทอาชีพ 
การบรรจุงาน 

ิคนี 
ต าแหนงงาน  

ิอัตราี  
ผู้สมัครงาน 

ิคนี  
1. จຌาหนຌาทีไหຌองสมุด 354 374 478 
2. รงงานดຌานการประกอบ 165 1,887 173 
3. รงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 136 277 203 
4. ชางพชรพลอย ชางประดิษฐลหะมีคาละกึไงมีคา 94 95 77 
5. พนักงานบริการอาหารละครืไองดืไม 89 81 80 

 
 
 
 
 
 



 แแ็ 

7. การฝึกอาชีพของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน/ส านักงานพัฒนาฝมือแรงงาน  
   ปงบประมาณ ป โ56ใ จ าแนกป็น ไ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
  

7.แ กิจกรรมตรียมข้าท างาน จ านวน  แใเ  คน  
ฝึกอาชพีภาย฿นสถาบนัพัฒนาฝมือแรงงาน/ส านักงานฯ ฝึกอาชพีภายนอกสถาบนัพัฒนาฝมือแรงงาน/ส านกังานฯ 
ผู้ฝึกอาชีพ 1แโ คน ผู้ฝึกอาชีพ แ่ คน 

- กลุมอาชีพชางกอสรຌาง 2 คน - กลุมอาชีพชางกอสรຌาง 18 คน 
- กลุมอาชีพชางครืไองกล 36 คน - กลุมอาชีพชางครืไองกล เ คน 
- กลุมอาชีพชางอุตสาหการ 25 คน - กลุมอาชีพชางอุตสาหการ เ คน 
- กลุมอาชีพชางไฟฟງา อิลใกทรอนิกส ์คอมพิวตอร ์ 33 คน - กลุมอาชีพชางไฟฟງา อิลใกทรอนิกส ์คอมพิวตอร ์ เ คน 
- กลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป ์ 16 คน - กลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป ์ เ คน 

  
 7.โ กิจกรรมยกระดับฝมือแรงงาน  จ านวน  โุเใ้  คน 
ฝึกอาชพีภาย฿นสถาบนัพัฒนาฝมือแรงงาน/ส านักงานฯ ฝึกอาชพีภายนอกสถาบนัพัฒนาฝมือแรงงาน/ส านกังานฯ 
ผู้ฝึกอาชีพ แุโไ้ คน ผู้ฝึกอาชีพ 7้ เ คน 

- กลุมอาชีพชางกอสรຌาง ไไ คน - กลุมอาชีพชางกอสรຌาง 0 คน 
- กลุมอาชีพชางครืไองกล โเ่ คน - กลุมอาชีพชางครืไองกล 8 คน 
- กลุมอาชีพชางอุตสาหการ แ่ไ คน - กลุมอาชีพชางอุตสาหการ 83 คน 
- กลุมอาชีพชางไฟฟງา อิลใกทรอนิกส์ คอมพิวตอร ์ ่แใ คน - กลุมอาชีพชางไฟฟງา อิลใกทรอนิกส ์คอมพิวตอร ์ 40 คน 
- กลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป ์ เ คน - กลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป ์ 20 คน 
- กลุมอาชีพชางธุรกิจละบริการ เ คน - กลุมอาชีพชางธุรกิจละบริการ 599 คน 
- กลุมอาชีพชางธุรกิจละบริการ เ คน - กลุมอาชีพชางธุรกิจละบริการ 40 คน 

 
 7.ใ กิจกรรมสริมทักษะแรงงาน จ านวน 603 คน 
ฝึกอาชีพภาย฿นสถาบนัพัฒนาฝมือแรงงาน/ส านักงานฯ ฝึกอาชพีภายนอกสถาบนัพัฒนาฝมือแรงงาน/ส านกังานฯ 
ผู้ฝึกอาชีพ 31 คน ผู้ฝึกอาชีพ 572 คน 

- กลุมอาชีพชางกอสรຌาง เ คน - กลุมอาชีพชางกอสรຌาง ่ไ คน 
- กลุมอาชีพชางอุตสาหการ แแ คน - กลุมอาชีพชางอุตสาหการ โเ คน 
- กลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป ์ โเ คน - กลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป ์ โโโ คน 
- กลุมอาชีพชางธุรกิจละบริการ เ คน - กลุมอาชีพชางธุรกิจละบริการ โไๆ คน 

 
 7.ไ กิจกรรมการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน  จ านวน  แุใไไ  คน 
หลักสูตรการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน หลักสูตรการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 

ผู้ฝึกอาชีพ แุใไไ คน ผู้ฝึกอาชีพ เ คน 

- กลุมอาชีพชางกอสรຌาง โไ คน - กลุมอาชีพชางกอสรຌาง เ คน 
- กลุมอาชีพชางอุตสาหการ โ่โ คน - กลุมอาชีพชางอุตสาหการ เ คน 
- กลุมอาชีพชางครืไองกล โแๆ คน - กลุมอาชีพชางครืไองกล เ คน 
- กลุมอาชีพชางไฟฟງา อิลใกทรอนิกส์ คอมพิวตอร ์ ่โโ คน - กลุมอาชีพชางไฟฟງา อิลใกทรอนกิส ์คอมพิวตอร ์ เ คน 
หมายหตุ : ฝຄกอาชีพภายนอกสถาบันพัฒนาฝมือรงงาน/ส่านักงานฯ หมายถึง สถาบันพัฒนาฝมือรงงาน/ส่านักงานฯ จดัฝຄก
อาชีพ฿หຌภายนอกทีไตัๅงของสถาบันพัฒนาฝมือรงงาน/ส่านักงานฯ 
 
 



 แแ่ 

่. การดินทางเปท างานตางประทศ ป โ56ใ 
 

 

วิธีการดินทางเปท างานตางประทศ 
 พศชาย  

ิคนี 
พศหญิง  

ิคนี 
รวม  
ิคนี 

-  RE- ENTRY 43 22 65 
-  ดินทางดຌวยตนอง 5 5 10 
-  กรมการจัดหางานจัดสง 0 0 0 
-  นายจຌางพาลูกจຌางไปท่างาน 15 2 17 
-  นายจຌางสงลูกจຌางไปฝຄกงาน 2 2 4 
-  บริษัทจัดหางานจดัสง   16 4 20 

รวม 81 35 116 
ทีไมา : ส่านักบริหารรงงานไทยไปตางประทศ กรมการจัดหางาน 
หมายหตุ     RE-ENTRY หมายถึง วิธีการดินทางส่าหรับผูຌทีไคยท่างาน฿นตางประทศอยูลຌว ละมคีวามประสงค์จะ  
ดินทางไปท่างานอีกครัๅงกับนายจຌางรายดมิ  
 
้. แรงงานตางด้าว 
 9.1 แรงงานตางด้าวที่เด้รับ฿บอนุญาต฿ห้ท างาน ณ ดือนธันวาคม ป โ56ใ 
 

แรงงานตางด้าว 
ถูกต้องตามกฎหมาย ิคนี 

แรงงานตางด้าวที่เด้รับการผอนผัน
฿ห้ท างาน ิคนี 

จ านวน 
รวม (คนี 

6,111 8,681 14,792 
ทีไมา : ส่านักงานจัดหางานจังหวดัสุพรรณบุรี  
 
 ้.โ จ าแนกตามประภทการอนุญาต ณ ดือนธันวาคม ป โ56ใ 

แรงงานตางด้าว จ านวน  ิคนี  
แรงงานตางด้าวถูกต้องตามกฎหมาย  6,111  
   - ชัไวคราวทัไวไป ิมาตรา 5้ี 242  
   - พิสูจน์สัญชาติ ิมาตรา 5้ี 0  
   - น่าขຌา ิมาตรา 5้ี 5,639  
   - ยืไนค่าขอทน ิมาตรา ๆเี 0  
   - สงสริมการลงทุนละกฎหมายอืไน ิมาตรา ๆโี 2  
   - ชนกลุมนຌอย ิมาตรา ๆใี 228  
แรงงานตางด้าวที่เด้รับการผอนผัน฿ห้ท างาน  ิตามมติ ครม.ี 8,681  

คนตางด้าวคงหลือทั้งหมด 14,792  
ทีไมา : ส่านักงานจัดหางานจังหวดัสุพรรณบุรี  
 
 
 
 



บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานผ่านเว็บไซต์
www.doe.go.th

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมฯ
ข้อ 1 ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์มีคุณธรรมและเสมอภาค
ข้อ 2 ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็วและประทับใจ
ข้อ 3 มีมนุษยสัมพันธ์ ขยัน อดทน สามัคคี มีวินัย
ข้อ 4 พัฒนาตนเองและหน่วยงาน สรรค์สร้างสังคม
ข้อ 5 ศรัทธารักษาเกียรติ และศักด์ิศรีของหน่วยงาน

บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน (LMI) http://www.doe.go.th/lmia 
บริการข้อมูลพ้ืนฐานด้านแรงงานรายจังหวัด ข่าวสารตลาดแรงงาน
สถานการณ์ตลาดแรงงาน และข้อมูลงานวิจัย

บริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) https://smartjob.doe.go.th
บริการข้อมูลตําแหน่งงานว่างท้ังในและต่างประเทศ ตําแหน่งงานว่างสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
สําหรับนายจ้างสถานประกอบการและคนหางาน

บริการส่งเสริมการมีงานทํา แนะแนวอาชีพ http://www.doe.go.th/vgnew
บริการข้อมูลแนะแนวอาชีพ ข้อมูลการประกอบอาชีพอิสระ 
การรับงานไปทําท่ีบ้าน และศูนย์ข้อมูลอาชีพ

บริการข้อมูลการไปทํางานต่างประเทศ http://www.doe.go.th/overseas
บริการข้อมูลการไปทํางานต่างประเทศโดยรัฐ ข้อแนะนํา ข้อควรรู้ก่อนเดินทาง
ไปทํางานต่างประเทศ ข้อมูลสินเช่ือการไปทํางานต่างประเทศและค้นหาบริษัทจัดหางาน

บริการเกีย่วกับการตรวจและคุ้มครอง http://www.doe.go.th/ipd
รับเร่ืองร้องทุกของคนหางานท่ีเดินทางไปทํางานต่างประเทศ
บริการงานทะเบียนและตรวจสอบบริษัทจัดหางานในประเทศ

บริการเกีย่วกับการจัดระบบแรงงานต่างด้าว http://www.doe.go.th/alien
บริการพิจารณาขออนุญาตการทํางานของคนต่างด้าวในระบบจัดระบบนําเข้าคนต่างด้าว
และแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
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ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
www.doe.go.th/lmi_ratchaburi

www.facebook.com/LMIWestern

Youtube ช่อง “Western LMI Station”
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