สถานการณตลาดแรงงาน
จังหวัดราชบุรี เดือน ก.พ. 2561
1. ประชากรในจังหวัดราชบุรี ไตรมาส 4/2560
ประชากรรวม
803,787 คน
อายุต่ํากวา 15 ป
138,693 คน

อายุ 15 ปขึ้นไป
665,094 คน

กําลังแรงงานรวม
473,113 คน
กําลังแรงงานที่
รอฤดูกาล
914 คน

เพิ่มขึ้น 0.04%
จากชวงเดียวกันปกอน

ผูมีงานทํา
465,574 คน

ผูวางงาน
6,625 คน

การขายสงและการขายปลีกฯ
ที่พักแรมและบริการดานอาหาร
การจัดหาน้ํา การจัดการน้ําเนาเสียฯ

เรียนหนังสือ
40,616 คน

การกอสราง

ผูมีงานทํา 4.66แสนคน เพิ่มขึ้น1.13%จากป 2559
-ในภาคเกษตร1.27 แสนคน(27.23%)
-นอกภาคเกษตร 3.39แสนคน(72.77%)
ผูมีงานทํา จําแนกตามอุตสาหกรรม
การผลิต
การขายสงฯ
กิจกรรมโรงแรมฯ
การกอสราง
การบริหารราชการฯ
อื่น ๆ

เพิ่มขึ้น 55.95% จากชวงเดียวกันปกอน

ทํางานบาน
48,253 คน

อื่นๆ
103,112 คน

-อัตราการวางงาน 1.40

ตําแหนงงาน 354 อัตรา

192 อัตรา (54.24%)

การผลิต

ไมอยูในกําลังแรงงาน
191,981 คน

กําลังแรงงานปจจุบัน
472,199 คน

3. การใหบริการของสํานักงานจัดหางาน

1.02 แสนคน
1.01 แสนคน
0.38 แสนคน
0.30 แสนคน
0.15 แสนคน

อื่นๆ

34 อัตรา (9.60%)
10 อัตรา (2.82%)
8 อัตรา (2.26%)
21 อัตรา (5.93%)

ผูสมัครงาน 115 คน

เพิ่มขึ้น 79.69% จากชวงเดียวกันปกอน
เสมียน เจาหนาที่
ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานฯ
เสมียน เจาหนาที่
อาชีพงานพื้นฐาน

0.53 แสนคน

89 อัตรา (25.14%)

32 คน (27.83%)
32 คน (27.83%)
24 คน (20.87%)
21 คน (18.26%)

ผูปฏิบัติงานในโรงงานฯ

4 คน (3.48%)

อื่นๆ

2 คน (1.74%)

ผูมีงานทํา จําแนกตามระดับการศึกษา
ประถมฯ
ม.ตน
ม.ปลาย
อุดมศึกษา
ไมระบุ

2.40 แสนคน
0.84 แสนคน
0.67 แสนคน
0.74 แสนคน
0.02 แสนคน

การบรรจุงาน 113 คน

ลดลง 36.87% จากชวงเดียวกันปกอน
การผลิต
การขายสงและการขายปลีกฯ

2. โรงงานอุตสาหกรรมที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการใหมเดือน ก.พ. 2561
จํานวน 2 แหง

ลดลง 81.82%
จากชวงเดียวกันปกอน

เงินทุน 61.25 ลานบาท
การจางงาน 52 คน

ที่พักแรมและบริการดานอาหาร

38 คน (33.63%)
31 คน (27.43%)
23 คน (20.35%)

กิจกรรมการบริหารและบริการฯ

4 คน (3.54%)

การขนสงและสถานที่เก็บสินคา

3 คน (2.65%)

อื่นๆ

14 คน (12.39%)

กิจการโม บดหรือยอยหิน กิจการซอมแซมรถยนตทุกชนิด

(1)

4. ความตองการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรม
เปาหมายเดือน ก.พ. 61 มีจํานวน 134 อัตรา
- การแปรรูปอาหาร 64.93%
- การทองเที่ยวฯ 26.12%
- ดิจิทัล 2.24%
- การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 2.24%
- ยานยนตสมัยใหม 2.24%
- การบินและโลจิสติกส 1.49%
- อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 0.75%

6. สถาบันการศึกษา
ทั้งหมด 426 แหง
เอกชน 40 แหง 9.39%
- ประถม/มัธยม 35 แหง
- อาชีวศึกษา 5 แหง

รัฐบาล 386 แหง 90.61%
- ประถม/มัธยม 376 แหง
- อาชีวศึกษา 7 แหง
- อุดมศึกษา 3 แหง

ความตองการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรม
เปาหมาย จําแนกตามระดับการศึกษา
อนุปริญญา 4.48%

ป.ตรี ขึ้นไป 2.24%
ประถมศึกษา
และต่ํากวา
13.43%

ปวส.
17.16%
134 อัตรา

ปวช. 21.64%

อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
สิ่งทอ
การโรงแรม
1.43%
และการ
ทองเที่ยว
0.48%

เกษตรกรรม
และประมง
2.67%

ชาง
อุตสาหกรรม
44.31%

พาณิชยกรรม
/บริหารธุรกิจ
47%

5. แนวโนมความตองการแรงงานใน10
อุตสาหกรรมเปาหมาย
ป 2561 มี ค วามต อ งการแรงงาน 1,409 คน และมี
แนวโน ม ลดลงอย า งต อ เนื่ อ ง โดยป 2565 ลดลงจากป
2561 รอยละ 34.63

1,150 คน

1,031 คน

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ป 2559
จํานวน 1,734 คน
มวยไทย
6.11%
ครุศาสตร
19.49%

แนวโนมความตองการแรงงาน
ใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย
1,275 คน

คหกรรม
ศาสตร
2.22%
ศิลปกรรม
1.98%

มัธยมศึกษา 41.04%

1,409 คน

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปวช./ปวส.
ตามสาขาวิชา ป 2559 จํานวน 3,780 คน

921 คน

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565

พยาบาล
ศาสตร
19.26%

วิทยาการ
จัดการ
6.40%

มนุษยศาสตร
และ
สังคมศาสตร
28.84%

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
19.90%

ผูสําเร็จการศึกษา จบสาขาที่สอดคลองกับ 10
อุตสาหกรรมเปาหมาย จํานวน 2,557 คน
- ระดับ ปวช./ปวส. 1,878 คน (73.45%)
- ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 679 คน (26.55%)
(2)

7. แรงงานนอกระบบมีจํานวน 2.49 แสนคน
- ชาย 1.32 แสนคน (52.89%)
- หญิง 1.18 แสนคน (47.11%)

9. การทํางานของคนตางดาว

แรงงานตางดาว ประมาณ 4.59 หมื่นคน
เพิ่มขึ้น 36.61% จากชวงเดียวกันปกอน

แรงงานนอกระบบตามประเภทอาชีพ
5 อันดับแรก ป 2560
พนักงานบริการ

7.80 หมื่นคน

ดานการเกษตรฯ

7.36 หมื่นคน

อาชีพพื้นฐานฯ

5.06 หมื่นคน

ดานความสามารถฯ
ผูบัญญัติกฎหมาย

แรงงานตางดาวทั้งหมด
จําแนกตามประเภทการอนุญาต
ถูกกฎหมาย 33,995 คน 74.12%
- ชั่วคราว(ทั่วไป) 633 คน
- พิสูจนสัญชาติ 25,890 คน
- นําเขา 7,372 คน
- BOI 100 คน

ที่ไดรับการผอนผันใหทํางาน
11,867 คน 25.88%
- ชนกลุมนอย 3,907 คน
- 3 สัญชาติ ตามประกาศ คสช.
7,960 คน

2.47 หมื่นคน
0.91 หมื่นคน

แรงงานนอกระบบตามระดับการศึกษา ป 2560
อุดมศึกษา
0.21 แสนคน

อื่นๆ
651 คน

10. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม

มัธยมปลาย
0.33 แสนคน
ประถมและ
ต่ํากวา 1.48
แสนคน

มัธยมตน
0.47 แสนคน

สถาน
ประกอบการ
4,479 แหง

จากขอมูลสํานักบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
เดือน ก.พ. 61 มีจํานวน 30 คน ลดลง 14.29%
จากชวงเดียวกันปกอน
การเดินทางไปทํางานตางประเทศ
จําแนกตามประเภทการเดินทาง

เดินทางดวยตนเอง

ผูประกันตน ทั้งหมด 1.52 แสนคน
1.04 แสนคน

มาตรา 33
19 คน
(63.33%)

Re-Entry

บริษัทจัดหางานจัดสง

7.98% จาก
ชวงเดียวกันปกอน

4.45% จาก
ชวงเดียวกันปกอน

8. การเดินทางไปทํางานในตางประเทศ

นายจางพาลูกจางไป
ทํางาน

ผูประกันตน
1.52 แสนคน

6 คน
(20.00%)

มาตรา 39

0.17 แสนคน

3 คน
(10.00%)
2 คน
(6.67%)

มาตรา 40

0.32 แสนคน

(3)

