: กรมโรงงานอุ
ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัที่มดา ราชบุ
รี เดืตอสาหกรรม
น เม.ย. 2562

1. ประชากรในจังหวัดราชบุรี ไตรมาส 1/2562
ประชากรรวม
803,805 คน
อายุต่ากว่า 15 ปี
136,043 คน

ลดลง 0.01%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
667,762 คน

3. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
- ตาแหน่งงาน 227 อัตรา ลดลง 18.35%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
22 อัตรา (9.69%)

การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ
กาลังแรงงานรวม
453,541 คน
กาลังแรงงาน
ที่รอฤดูกาล - คน

ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
214,221 คน
ทางานบ้าน
54,084 คน

กาลังแรงงานปัจจุบัน
453,541 คน

ผู้มีงานทา
449,310 คน

เรียนหนังสือ
46,652 คน

ผู้ว่างงาน
4,231 คน

อื่นๆ
113,485 คน

-อัตราการว่างงาน 0.93%

ผู้มีงานทา 4.49 แสนคน เพิ่มขึ้น 2.13% จากปี 2561
- ในภาคเกษตร 9.90 หมื่นคน (22.04%)
- นอกภาคเกษตร 3.50 แสนคน (77.96%)
ผู้มีงานทา จาแนกตามอุตสาหกรรม
การผลิต
การขายส่งฯ
กิจกรรมโรงแรมฯ
การก่อสร้าง
การบริหารราชการฯ
อื่น ๆ

10.41 หมื่นคน

9.22 หมื่นคน
4.41 หมื่นคน
2.85 หมื่นคน
1.95 หมื่นคน

ร้านสะดวกซื้อ/มินิมาร์ท

15 อัตรา (6.61%)

การขายยานยนต์ฯ

11 อัตรา (4.85%)

การผลิตซอสฯ

11 อัตรา (4.85%)

การผลิตเครื่องเทศฯ

10 อัตรา (4.41%)

- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 198 คน
ลดลง 13.54% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
84 คน (42.42%)

แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ
เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

23 คน (11.62%)

เจ้าหน้าที่เก็บเงินฯ

21 คน (10.61%)

ช่างซ่อมเครื่องจักรกลฯ

10 คน (5.05%)

พนักงานบริการอื่น ๆ

10 คน (5.05%)

จาแนกตามระดับการศึกษา

6.19 หมื่นคน

ประถมศึกษาและต่ากว่า 5.56%
มัธยมต้น
4.04%

ป.ตรี ขึ้นไป 14.14%

ผู้มีงานทา จาแนกตามระดับการศึกษา
ประถมศึกษาฯ

21.04 หมื่นคน

อุดมศึกษา

9.12 หมื่นคน

มัธยมต้น

2. โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการใหม่
ลดลง 37.50%

ปวส. 42.93%

ปวช. 24.75%

7.00 หมื่นคน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

จากช่วงเดียวกันปีก่อน

มัธยมปลาย 8.08%

198 คน

7.77 หมื่นคน

มัธยมปลาย

จานวน 5 แห่ง

อนุปริญญา 0.51%

เงินทุน 162.13 ล้านบาท
การจ้างงาน 135 คน
กิจการโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ กิจการผลิตผลิต ภัณ ฑ์
จากคอนกรีต และกิจการป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

- การบรรจุงาน 110 คน ลดลง 21.43%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ
การขายจักรยานยนต์
ร้านสะดวกซื้อ/มินิมาร์ท

16 คน (14.55%)
8 คน (7.27%)
7 คน (6.36%)

การบริการด้านอาหารฯ

6 คน (5.45%)

เกสต์เฮ้าส์

6 คน (5.45%)

(1)

4. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย มีจานวน 99 อัตรา

7. จานวนสถานประกอบการและลูกจ้าง
สถานประกอบการ 5,495 แห่ง
จาแนกตามขนาด

- การแปรรูปอาหาร 50.51%
- การท่องเที่ยวฯ 23.23%
- การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 14.14%
- การบินและโลจิสติกส์ 7.07%
- ยานยนต์สมัยใหม่ 3.03%
- ดิจิทัล 2.02%

ขนาด 1-9 คน
ขนาด 10-49 คน

188 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

156 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 25.25%

อนุปริญญา 6.06%

1,073 แห่ง

ขนาด 50-99 คน
ขนาด 500-999 คน

จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป 3.03%

4,051 แห่ง

18 แห่ง
9 แห่ง

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การขายส่ง การขายปลีก

2,036 แห่ง

การผลิต
ปวส. 14.14%

99 อัตรา

ม.ต้น 17.17%

ปวช. 25.25%

ม.ปลาย 9.09%

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

394 แห่ง

การก่อสร้าง

385 แห่ง

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ

373 แห่ง

การจ้างงาน 115,275 คน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

5. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ
จานวน 42 คน

1,275 แห่ง

เพิ่มขึ้น 31.25%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

การผลิต

6.39 หมื่นคน

การขายส่ง การขายปลีกฯ

1.67 หมื่นคน

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ

จาแนกตามประเภทการเดินทาง
28 คน
(66.67%)

Re- Entry
11 คน
(26.19%)

นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน
เดินทางด้วยตนเอง
กรมการจัดหางานจัดส่ง

1.15 หมื่นคน

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

0.54 หมื่นคน

การก่อสร้าง

0.54 หมื่นคน

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

2 คน (4.76%)

8. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม

1 คน (2.38%)

สถานประกอบการ
4,964 แห่ง

6. การทางานของคนต่างด้าว

เพิ่มขึ้น 8.34%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ชั่วคราวทั่วไป
กลุ่มประมง
ทะเล

635 คน
(1.28%)

0 คน (0.00%)
ตามมติครม.
วันที่ 16 ม.ค. 61
27,756 คน
(55.77%)

เดินทางไป กลับ 0 คน
(0.00%)

ต่างด้าว
คงเหลือ
49,769 คน

ชนกลุ่มน้อย
2,598 คน
(5.22%)

พิสูจน์สัญชาติ
8,249 คน
(16.57%)

นาเข้า
10,435 คน
(20.97%)

BOI 96 คน
(0.19%)

ผู้ประกันตน
1.75 แสนคน

เพิ่มขึ้น 13.89%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- ม.33 จานวน 1.18 แสนคน
- ม.39 จานวน 1.96 หมื่นคน
- ม.40 จานวน 3.76 หมื่นคน

จานวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม
- สถานประกอบการ จานวน 1,074 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 23,682 คน
ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัด
(2)

