ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือน พ.ค. 2561
1. ประชากรในจังหวัดราชบุรี ไตรมาส 1/2561
ประชากรรวม
803,846 คน
อายุต่ากว่า 15 ปี
138,146 คน

ผู้มีงานทา
439,938 คน

ลดลง 33.33%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ทางานบ้าน
48,870 คน
เรียนหนังสือ
49,124 คน

ผู้ว่างงาน
8,457 คน

อื่นๆ
118,893 คน

-อัตราการว่างงาน 1.88

การจ้างงาน 24 คน
กิจการกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียร เชื่อมผลิตภัณฑ์
โลหะ และกิจการขุดตักดิน

ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
216,886 คน

กาลังแรงงานปัจจุบัน
448,394 คน

เงินทุน 33.10 ล้านบาท

จานวน 2 แห่ง

อายุ 15 ปีขึ้นไป
665,700 คน

กาลังแรงงานรวม
448,814 คน
กาลังแรงงานที่
รอฤดูกาล
419 คน

เพิ่มขึ้น 0.04%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

2. โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการใหม่

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

3. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
- ตาแหน่งงาน 222 อัตรา ลดลง 8.64%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

ผู้มีงานทา 4.40 แสนคน ลดลง 3.23% จากปี 2560
- ในภาคเกษตร 1.11 แสนคน (25.17%)
- นอกภาคเกษตร 3.29 แสนคน (74.83%)
ผู้มีงานทา จาแนกตามอุตสาหกรรม
9.97 หมื่นคน

การผลิต

8.81 หมื่นคน

การขายส่งฯ
กิจกรรมโรงแรมฯ
การก่อสร้าง
การศึกษา

การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าฯ

20 อัตรา (9.01%)

การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวฯ

20 อัตรา (9.01%)

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารฯ

15 อัตรา (6.76%)

การฆ่าและการบรรจุเนื้อสัตว์ฯ

13 อัตรา (5.86%)

- การบรรจุงาน 152 คน ลดลง 0.65%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

4.30 หมื่นคน

35 คน (23.03%)

2.54 หมื่นคน

ร้านสะดวกซื้อ/มินิมาร์ท

1.64 หมื่นคน

อื่น ๆ

35 อัตรา (15.77%)

ร้านสะดวกซื้อ/มินิมาร์ท

20 คน (13.16%)

การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวฯ
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารฯ

5.66 หมื่นคน

15 คน (9.87%)

การฆ่าและการบรรจุเนื้อสัตว์ฯ

ผู้มีงานทา จาแนกตามระดับการศึกษา
ประถมฯ

2.12 แสนคน

อุดมศึกษา

0.76 แสนคน

ม.ต้น

0.76 แสนคน

ม.ปลาย

0.75 แสนคน

ไม่ระบุ

การผลิตเครื่องเทศฯ

11 คน (7.24%)
7 คน (4.61%)

- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 110 คน
ลดลง 36.78% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป
32.73%

0.02 แสนคน

ประถมศึกษา
และต่ากว่า 10.91%

110 คน
มัธยมศึกษา
25.45%

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

ปวส.
22.73%

ปวช. 8.18%

(1)

4. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย มีจานวน 94 อัตรา
- การแปรรูปอาหาร 87.23%
- ยานยนต์สมัยใหม่ 3.19%
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 3.19%
- การบินและโลจิสติกส์ 3.19%
- ดิจิทัล 2.13%
- การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 1.06%
จาแนกตามระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
และต่ากว่า 10.64%

ปริญญาตรี 11.70%

อนุปริญญา 7.45%
ปวส. 10.64%

7. จานวนสถานประกอบการและลูกจ้าง
สถานประกอบการ 5,171 แห่ง
จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

3,866 แห่ง

ขนาด 10-49 คน

959 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

167 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

153 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

16 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

10 แห่ง

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การขายส่ง การขายปลีกฯ

94 อัตรา

1,959 แห่ง

การผลิต
ปวช.
20.21%

มัธยมศึกษา 39.36%

5. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ
จานวน 14 คน

ลดลง 56.25%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

11 คน
(78.57%)
2 คน
(14.29%)

เดินทางด้วยตนเอง
กรมการจัดหางานจัดส่ง

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

364 แห่ง

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ

345 แห่ง

การก่อสร้าง

344 แห่ง

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การผลิต

6.11 หมื่นคน

การขายส่ง การขายปลีกฯ

จาแนกตามประเภทการเดินทาง
Re-Entry

1,198 แห่ง

1.60 หมื่นคน

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ

1.06 หมื่นคน

การก่อสร้าง

0.51 หมื่นคน

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

0.47 หมื่นคน

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

1 คน
(7.14%)

8. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม
6. การทางานของคนต่างด้าว
แรงงานต่างด้าว ประมาณ 4.92 หมื่นคน
เพิ่มขึ้น 30.63% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

แรงงานต่
งด้าาวว
แรงงานต่าางด้
ถูถูกกกฎหมาย
45,152
กฎหมาย 45,152 คน
คน
(91.81%)
(91.81%)

-- ชัชั่ว่วคราว
คราว (ทั
(ทั่ว่วไป)
ไป) 623
623 คน
คน
-- พิพิสสูจูจน์น์สสัญ
ชาติ
35,637
ัญชาติ 35,637 คน
คน
-- นนาเข้
าเข้าา 8,798
8,798 คน
คน
- BOI 94 คน

แรงงานต่
แรงงานต่าางด้
งด้าาวที
วที่ไ่ได้ด้รรับับ
การผ่
อ
นผั
น
ให้
การผ่อนผันให้ททางาน
างาน
4,029
4,029 คน
คน (8.19%)
(8.19%)

-- ชนกลุ
ชนกลุ่ม่มน้น้ออยย 3,534
3,534 คน
คน
--33สัสัญญชาติ
ตามมติ
ชาติ ตามมติ
ครม.
ครม. 495
495 คน
คน

สถานประกอบการ
4,680 แห่ง
ผู้ประกันตน
1.63 แสนคน

เพิ่มขึ้น 8.53%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
เพิ่มขึ้น 15.08%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- ม.33 จานวน 1.14 แสนคน
- ม.39 จานวน 1.17 หมื่นคน
- ม.40 จานวน 3.22 หมื่นคน

จานวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม
- สถานประกอบการ จานวน 858 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 21,926 คน
ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัด

(2)

