ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนกรกฎาคม 2564
1. ข้อมูลการทางานของประชากร ไตรมาส 1/2564

ประชากรรวม
803,150 คน

อายุตากว่า 15 ปี
131,707 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
671,443 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
(ผู้ทีพร้อมทางาน)
467,510 คน

ผู้ว่างงาน
7,481 คน

ผู้มีงานทา
459,859 คน

ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
(ผู้ทีไม่พร้อมทางาน)
203,933 คน

ผู้รอฤดูกาล
171 คน

ประถมศึกษาฯ
212,787 คน

เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง 142,945 คน

อุดมศึกษา
99,656 คน

การขายส่ง การขายปลีก
81,952 คน

ม.ต้น
85,403 คน

การผลิต 81,698 คน

ม.ปลาย
61,130 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
42,069 คน

ไม่ระบุ 883 คน

การก่อสร้าง 25,050 คน

อืน ๆ 86,146 คน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ
(1)

2. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
ตาแหน่งงาน 526 อัตรา
- เพิ่มขึ้น 82.01% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น ประมาณ 2 เท่า จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
106 อัตรา (20.15%)

แรงงานในด้านการผลิตฯ
ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสาเร็จรูป

50 อัตรา (9.51%)

ผู้บรรจุหีบห่อและปิดฉลาก

จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
71 คน (32.13%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ
25 คน (11.31%)

เสมียน เจ้าหน้าที่ฯ

18 คน (8.14%)

ตัวแทนนายหน้าฯ

35 อัตรา (6.65%)

แรงงานด้านการประกอบ

การบรรจุงาน 221 คน
- เพิ่มขึ้น 22.10% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 70.00% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ช่างเครื่องและช่างปรับแต่งฯ

12 คน (5.43%)

30 อัตรา (5.70%)

เจ้าหน้าที่เก็บเงินฯ

12 คน (5.43%)

28 อัตรา (5.32%)

อื่น ๆ

83 คน (37.56%)
ตัวแทนนายหน้าฯ

277 อัตรา (52.66%)
อื่น ๆ

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

23 คน (10.41%)

การผลิตผ้าที่ไม่ได้ทอ

21 คน (9.50%)

การผลิตส่วนประกอบอิเล็กฯ
84 อัตรา (15.97%)

การทอผ้าจากเส้นใยฯ
การขายส่งคอมพิวเตอร์ฯ

31 อัตรา (5.89%)

การผลิตน้าผลไม้และน้าผัก

29 อัตรา (5.51%)

การผลิตผลไม้และผักฯ

25 อัตรา (4.75%)

การผลิตเครื่องเทศฯ

24 อัตรา (4.56%)

กิจกรรมบริการฯ

10 คน (4.52%)

การปั่นด้ายจากเส้นใยฯ

10 คน (4.52%)

ร้านสะดวกซื้อ/มินิมาร์ท

9 คน (4.07%)
148 คน (66.97%)

อื่น ๆ
333 อัตรา (63.31%)

อื่น ๆ

จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป
21.72%

จาแนกตามระดับการศึกษา
อนุปริญญา
3.99%

ป.ตรี ขึ้นไป 7.41%

ประถมศึกษาและ
ตากว่า 11.76%

ประถมศึกษาและ
ตากว่า 16.92%
มัธยมศึกษา
20.81%

221 อัตรา
อนุปริญญา
0.45%
ปวส. 19.01%

526อัตรา
ปวส. 33.48%

ปวช. 11.76%

มัธยมศึกษา 28.71%
ปวช. 23.95%

(2)

ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 356 คน
- เพิ่มขึ้น 23.61% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น ประมาณ 1 เท่า จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
87 คน (24.44%)

แรงงานในด้านการผลิตฯ

จาแนกตามระดับการศึกษา
อนุปริญญา
1.50%

ป.ตรีขึ้นไป 7.00%

ปวส. 18.50%

200 อัตรา
มัธยมศึกษา
26.50%

66 คน (18.54%)

เสมียน เจ้าหน้าที่ฯ

ประถมศึกษาและ
ตากว่า 19.50%

20 คน (5.62%)

พนักงานบัญชี

ปวช. 27.00%

17 คน (4.78%)

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

15 คน (4.21%)

ตัวแทนนายหน้าฯ

151 คน (42.42%)

อื่น ๆ

จาแนกตามระดับการศึกษา
ประถมศึกษาและ
ตากว่า 9.83%

ป.ตรี ขึ้นไป 32.87%

มัธยมศึกษา
20.22%

356 อัตรา
อนุปริญญา
0.28%
ปวช. 10.39%
ปวส. 26.40%

ที่มา : ระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
กรมการจัดหางาน

3. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ จานวน 15 คน
- เพิ่มขึ้น ประมาณ 2 เท่า เดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น ประมาณ 4 เท่า จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทการเดินทาง
- เดินทางด้วยตนเอง
- กรมการจัดหางานจัดส่ง
- นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน
- นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน
- บริษัทจัดหางานจัดส่ง
- RE-ENTRY
รวม

จานวน
4
1
3
1
1
5
15

ร้อยละ
26.67
6.67
20.00
6.67
6.67
33.33
100.00

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีจานวน 200 อัตรา
- เพิ่มขึ้น ประมาณ 4 เท่า จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น ประมาณ 3 เท่า จากช่วงเดียวกันปีก่อน
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ทีมีความต้องการ
- การแปรรูปอาหาร 70.00%
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 12.00%
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 7.00%
- การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 6.50%
- ดิจิทัล และการบินและโลจิสติกส์
มีจานวนเท่ากัน 2.00%
- ยานยนต์สมัยใหม่ 0.50%

4. การทางานของคนต่างด้าวคงเหลือ
จานวน 47,094 คน
- เพิ่มขึ้น 0.07% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 15.06% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามการอนุญาต ดังนี้
- ชั่วคราวทั่วไป 670 คน - พิสูจน์สัญชาติ – คน
- นาเข้า 7,838 คน
- BOI 95 คน
- ชนกลุ่มน้อย 1,898 คน
- มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62 24,872 คน
- มติครม.วันที่ 4 ส.ค. 63 2,969 คน
- มติครม.วันที่ 29 ธ.ค.63 8,752 คน
ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัด

(3)

5. จานวนสถานประกอบการและลูกจ้าง คงเหลือ
สถานประกอบการ 5,865 แห่ง
- เพิ่มขึ้น 0.15% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 1.75% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามขนาด
1,163 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

187 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

152 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

18 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

12 แห่ง

การก่อสร้าง

6,695 คน

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

5,308 คน

2,132 แห่ง

การผลิต
472 แห่ง
406 แห่ง

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ

378 แห่ง

มิ . ย.

ก.ค.

ก.ค.

64

63

64

ม.33 (คน) 117,183

116,743

117,090

-0.08

0.30

ม.39 (คน)

21,859

20,750

21,844

-0.07

5.27

ม.40 (คน)

44,565

42,425

49,365

10.77

16.36

มาตรา

1,331 แห่ง

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

จาก

จากช่วงเดียว

เดือนก่อน กันปีก่อน

ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา สานักงานประกันสังคม (www.sso.go.th)

จานวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ
- สถานประกอบการ จานวน 1,094 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 21,317 คน

การจ้างงาน 115,641 คน
- ลดลง 0.25% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 0.60% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัด

จาแนกตามขนาด

7. โรงงานอุตสาหกรรมทีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่

18,288 คน

ขนาด 10-49 คน

25,539 คน
13,387 คน

ไม่มีจานวนโรงงาน
ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการ
ก่อน

เงินทุน - ล้านบาท
การจ้างงาน - คน

-

30,561 คน

ขนาด 100-499 คน

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

10,723 คน

6. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ
สถานประกอบการ 4,871 แห่ง
- ลดลง 0.04% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 1.04% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
ผู้ประกันตน 188,299 คน
- เพิ่มขึ้น 2.56% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 4.66% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

การขายส่ง การขายปลีก

ขนาด 500-999 คน

17,961 คน

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

ขนาด 50-99 คน

61,528 คน

การขายส่ง การขายปลีก

4,333 แห่ง

ขนาด 10-49 คน

ขนาด 1-9 คน

การผลิต

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ

ขนาด 1-9 คน

การก่อสร้าง

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

12,049 คน
15,817 คน

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

(4)

