ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนกรกฎาคม 2562
1. ข้อมูลการทางานของประชากร ไตรมาส 2/2562

ประชากรรวม
803,769 คน
อายุตากว่า 15 ปี
135,520 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
668,249 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
(ผู้ทีพร้อมทางาน)
454,420 คน

ผู้ว่างงาน
3,075 คน

ผู้มีงานทา
451,346 คน

ประถมศึกษาฯ
217,785 คน

อุดมศึกษา
85,731 คน

ม. ปลาย
75,719 คน
ม.ต้น
72,110 คน
ไม่ระบุ 0 คน

ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
(ผู้ทีไม่พร้อมทางาน)
213,829 คน

ผู้รอฤดูกาล
0 คน
ในภาคเกษตรกรรม
101,191 คน
นอกภาคเกษตรกรรม
350,155 คน
การขายส่ง การขายปลีก
99,513 คน
การผลิต 98,232 คน
กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
40,645 คน
การก่อสร้าง 29,492 คน
การบริหารราชการและ
ป้องกันประเทศ 16,531 คน

อืน ๆ 65,742 คน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ
(1)

2. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
- ตาแหน่งงาน 169 อัตรา ลดลง 13.33%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
12 อัตรา (7.10%)

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

10 อัตรา (5.92%)

การผลิตขนมขบเคี้ยวฯ

9 อัตรา (5.33%)

การผลิตผ้าที่ไม่ได้ทอ
ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้าง

7 อัตรา (4.14%)

การแปรรูปฯ

7 อัตรา (4.14%)

จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
29 อัตรา (17.16%)

แรงงานในด้านการผลิตฯ

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
4 คน (8.51%)
การผลิตขนมไทยฯ
3 คน (6.38%)

การผลิตผลไม้และผักฯ
การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่อง
เคลือบฯ

2 คน (4.26%)

การผลิตอาหารสาเร็จรูปฯ

2 คน (4.26%)

การผลิตขนมขบเคี้ยวฯ

2 คน (4.26%)

จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
22 คน (46.81%)

13 อัตรา (7.69%)

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

10 อัตรา (5.92%)

พนักงานขายสินค้าฯ
เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

6 อัตรา (3.55%)

- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 50 คน
ลดลง 44.44% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
22 คน (44.00%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ

9 คน (18.00%)

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

3 คน (6.00%)

พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขายสินค้าฯ

แรงงานในด้านการผลิตฯ

3 คน (6.00%)
2 คน (4.00%)

พนักงานขับรถยนต์

3 คน (6.38%)

พนักงานขายสินค้าฯ

3 คน (6.38%)

แม่บ้านสานักงาน

มีจานวน 72 อัตรา
- การแปรรูปอาหาร 56.94%
- การท่องเที่ยวฯ 19.44%
- การบินและโลจิสติกส์ 12.50%
- ดิจิทัล 6.94%
- การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 2.78%
- ยานยนต์สมัยใหม่ 1.39%
จาแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษา
และตากว่า 20.00%

ปวส. 2.78%

ป.ตรี ขึ้นไป
16.00%

ประถมศึกษา
และตากว่า 33.33%

ปวช. 23.61%

อนุปริญญา 2.00%

50 คน

72 อัตรา
ม.ต้น 22.00%

ปวช. 8.00%

2 คน (4.26%)

3. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

จาแนกตามระดับการศึกษา

ปวส. 18.00%

4 คน (8.51%)

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

9 อัตรา (5.33%)

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

- การบรรจุงาน 47 คน ลดลง 51.55%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ม.ปลาย
14.00%

ม.ปลาย
13.89%

ม.ต้น 26.39%

(2)

4. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ
จานวน 43 คน

เพิ่มขึ้น 7.50%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

การจ้างงาน 116,308 คน
จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน
ขนาด 10-49 คน

จาแนกตามประเภทการเดินทาง

23 คน (53.49%)

Re-Entry
12 คน (27.91%)

บริษัทจัดหางานจัดส่ง

4 คน (9.30%)

เดินทางด้วยตนเอง

4 คน (9.30%)

ขนาด 50-99 คน

ชัวคราวทัวไป
648 คน
(1.29%)

กลุ่มประมง
ทะเล
0 คน (0.00%)

12,884 คน

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

13,400 คน

ชนกลุ่มน้อย
2,469 คน
(4.90%)

การผลิต

6.40 หมืนคน

การขายส่ง การขายปลีกฯ
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ
พิสูจน์สัญชาติ
8,207 คน
(16.28%)

นาเข้า
10,201 คน
(22.22%)

BOI 95 คน
(0.19%)

6. จานวนสถานประกอบการและลูกจ้าง
สถานประกอบการ 5,559 แห่ง
จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

4,086 แห่ง

ขนาด 10-49 คน

34,182 คน

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

ต่างด้าว
คงเหลือ
50,399 คน

เดินทางไป กลับ 0 คน
(0.00%)

1.71 หมืนคน
1.13 หมืนคน

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

0.56 หมืนคน

การก่อสร้าง

0.55 หมืนคน

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

7. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม
สถานประกอบการ
5,017 แห่ง

เพิมขึ้น 4.87%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ผู้ประกันตน
1.77 แสนคน

เพิมขึ้น 5.51%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- ม.33 จานวน 1.19 แสนคน
- ม.39 จานวน 1.96 หมืนคน
- ม.40 จานวน 3.87 หมืนคน

1,098 แห่ง

18 แห่ง

จานวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม
- สถานประกอบการ จานวน 1,072 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 24,008 คน

9 แห่ง

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัด

ขนาด 50-99 คน

192 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

156 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

13,848 คน

ขนาด 500-999 คน

5. การทางานของคนต่างด้าว

ขนาด 500-999 คน

24,995 คน

ขนาด 100-499 คน

นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน

ตามมติครม.
วันที 16 ม.ค. 61
27,779 คน
(55.12%)

16,999 คน

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การขายส่ง การขายปลีก

2,059 แห่ง

การผลิต

1,297 แห่ง

การก่อสร้าง

395 แห่ง

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

394 แห่ง

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ

371 แห่ง

8. โรงงานอุตสาหกรรมทีได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการใหม่
เงินทุน 37.20 ล้านบาท
จานวน 4 แห่ง
ลดลง 60.00% จากช่วง
เดียวกันปีก่อน

การจ้างงาน 26 คน
กิจการขุดตักดินลูกรัง กิจการดูดทรายในทีดินกรรมสิทธิ์
กิจการบด ป่น หรือย่อย ส่วนต่าง ๆ ของเปลือกมะพร้าว
ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจากเปลือกมะพร้าว

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(3)

