ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนเมษายน 2563
1. ข้อมูลการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2563

ประชากรรวม
803,582 คน

อายุต่ากว่า 15 ปี
133,945 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
669,637 คน

ผู้อยู่ในก่าลังแรงงาน
(ผู้ทีพร้อมท่างาน)
468,846 คน

ผู้ว่างงาน
3,787 คน

ผู้มีงานท่า
463,979 คน

ผู้อยู่นอกก่าลังแรงงาน
(ผู้ทีไม่พร้อมท่างาน)
200,791 คน

ผู้รอฤดูกาล
1,080 คน

ประถมศึกษาฯ
227,201 คน

การขายส่ง การขายปลีก
107,236 คน

อุดมศึกษา
87,679 คน

เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง 107,041 คน

ม.ต้น
77,069 คน

การผลิต 95,628 คน

ม.ปลาย
69,878 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
43,776 คน

ไม่ระบุ 2,153 คน

การก่อสร้าง 31,609 คน

อืน ๆ 78,688 คน

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
(1)

2. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
- ตำแหน่งงาน 599 อัตรา เพิ่มขึ้นประมาณ 2.6 เท่า
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- การบรรจุงาน 213 คน เพิ่มขึ้น 93.64%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จ่าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
316 อัตรา (52.75%)
ผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ฯ
แรงงานในด้านการผลิตฯ
เสมียน เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสาร

96 อัตรา (16.03%)

29 อัตรา (4.84%)

ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจ

19 อัตรา (3.17%)

60 คน (28.17%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ
45 คน (21.13%)

เสมียน เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสาร

28 คน (13.15%)

พนักงานบัญชี

45 อัตรา (7.51%)

พนักงานบัญชี

จ่าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

ช่างเทคนิควิศวกรรมโยธา
ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจ

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

14 คน (6.57%)
8 คน (3.76%)

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
37 คน (17.37%)

316 อัตรา (52.75%)
การผลิตเส้นใยประดิษฐ์
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร

การผลิตผลไม้และผักฯ
45 อัตรา (7.51%)

22 คน (10.33%)

การขายยานยนต์ใหม่ฯ

13 คน (6.10%)

การผลิตผลไม้และผักฯ

35 อัตรา (5.84%)

การผลิตอาหารสาเร็จรูปฯ

การผลิตอาหารสาเร็จรูปฯ

29 อัตรา (4.84%)

การผลิตซอสฯ

8 คน (3.76%)

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร

8 คน (3.76%)

การขายยานยนต์ใหม่ฯ

22 อัตรา (3.67%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป 0.67%

จ่าแนกตามระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
และต่ากว่า
14.52%

ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 11.74%

ป.ตรี ขึ้นไป
7.51%

อนุปริญญา 1.17%
ปวส. 22.37%

ปวส. 14.55%

599 อัตรา

213 คน
มัธยมศึกษา
19.72%

ปวช. 23.04%

มัธยมศึกษา
38.23%
ปวช. 46.48%

(2)

- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 399 คน
เพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่า จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จ่าแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป 3.09%

จ่าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 39.18%

อนุปริญญา 2.06%

87 คน (21.80%)
ปวส. 14.43%

เสมียน เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสาร

97 อัตรา
57 คน (14.29%)

พนักงานบัญชี

ปวช. 18.56%
54 คน (13.53%)

แรงงานในด้านการผลิตฯ

ช่างเทคนิควิศวกรรมโยธา

ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจ

มัธยมศึกษา 43.30%

28 คน (7.02%)

4. การเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ
จำนวน 1 คน
ลดลง 97.62%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

17 คน (4.26%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา
ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 6.77%

ป.ตรี ขึ้นไป
20.55%

จ่าแนกตามประเภทการเดินทาง
1 คน
(100.00%)

Re- Entry

399 คน

มัธยมศึกษา
17.29%

5. การทำงานของคนต่างด้าวคงเหลือ
จำนวน 61,143 คน

ปวส. 15.04%
ปวช. 40.35%

3. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีจำนวน 97 อัตรา
- การแปรรูปอาหาร 87.63%
- หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม 5.15%
- การบินและโลจิสติกส์ และการเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ มีจำนวนเท่ากัน 2.06%
- การแพทย์ครบวงจร, ดิจิทัล และอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ มีจำนวนเท่ากัน 1.03%

- ชั่วคราวทั่วไป 680 คน
- ชนกลุ่มน้อย 2,203 คน
- นำเข้า 11,493 คน
- เดินทางไป-กลับ – คน
- มติครม.วันที่ 16 ม.ค.61
- มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62
- กลุ่มประมงทะเล - คน

- BOI 93 คน
- พิสูจน์สัญชาติ 7,332 คน
- จำเป็นเร่งด่วน – คน
20,195 คน
19,147 คน

(3)

6. จำนวนสถานประกอบการและลูกจ้าง

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

สถานประกอบการ 5,679 แห่ง
จ่าแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

การผลิต
4,241 แห่ง

ขนาด 10-49 คน

1,065 แห่ง

การขายส่ง การขายปลีกฯ
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ

6.41 หมืนคน
1.73 หมืนคน
1.09 หมืนคน

ขนาด 50-99 คน

188 แห่ง

การก่อสร้าง

0.62 หมืนคน

ขนาด 100-499 คน

154 แห่ง

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

0.53 หมืนคน

ขนาด 500-999 คน

19 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

12 แห่ง

ที่มา : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

7. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ
สถานประกอบการ
4,926 แห่ง

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การขายส่ง การขายปลีก

2,086 แห่ง

การผลิต
434 แห่ง

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

398 แห่ง

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ

จำนวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ
- สถานประกอบการ จำนวน 1,119 แห่ง
- ผู้ประกันตน จำนวน 25,831 คน

367 แห่ง

การจ้างงาน 116,586 คน
จ่าแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

8. โรงงานอุตสาหกรรมทีได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการใหม่

17,873 คน

ขนาด 10-49 คน
ขนาด 50-99 คน

เพิมขึ้น 4.25%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- ม.33 จำนวน 1.20 แสนคน
- ม.39 จำนวน 2.01 หมืนคน
- ม.40 จำนวน 4.19 หมืนคน

1,312 แห่ง

การก่อสร้าง

ผู้ประกันตน
1.82 แสนคน

ลดลง 0.77%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ไม่มีจำนวนโรงงาน
ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการใหม่

23,808 คน
13,404 คน

เงินทุน การจ้างงาน -

33,095 คน

ขนาด 100-499 คน

ขนาด 500-999 คน
ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

12,280 คน
16,126 คน

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

(4)

