ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนธันวาคม 2562
1. ข้อมูลการทางานของประชากร ไตรมาส 3/2562

ประชากรรวม
803,725 คน
อายุต่ากว่า 15 ปี
135,002 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
668,723 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
(ผู้ที่พร้อมทางาน)
457,213 คน

ผู้ว่างงาน
6,578 คน

ผู้มีงานทา
449,148 คน

ประถมศึกษาฯ
211,590 คน
ม.ต้น
81,738 คน

อุดมศึกษา
76,408 คน

ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
(ผู้ที่ไม่พร้อมทางาน)
211,510 คน

ผู้รอฤดูกาล
1,488 คน
ในภาคเกษตรกรรม
95,108 คน
นอกภาคเกษตรกรรม
354,040 คน
การผลิต
104,990 คน

ม.ปลาย
74,209 คน

การขายส่ง การขายปลีก
87,849 คน

ไม่ระบุ 5,202 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
45,798 คน
การก่อสร้าง 30,411 คน
การขนส่งที่เก็บสินค้า
14,924 คน

อื่น ๆ 70,067 คน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ
(1)

2. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
- ตาแหน่งงาน 134 อัตรา ลดลง 26.78%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
66 อัตรา (49.25%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ
ช่างเย็บด้วยมือฯ

5 อัตรา (3.73%)

ช่างเชื่อมและตัดโลหะฯ

5 อัตรา (3.73%)

แม่บ้านโรงแรม

5 อัตรา (3.73%)

พนักงานขับรถบรรทุกฯ

4 อัตรา (2.99%)

- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 106 คน
ลดลง 5.36% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
43 คน (40.57%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ

39 คน (36.79%)

พนักงานคัดแยกไปรษณีย์ภัณฑ์
พนักงานขายฯ

3 คน (2.83%)

เจ้าหน้าที่เก็บเงิน แคชเชียร์

3 คน (2.83%)

พนักงานบริการลูกค้า

3 คน (2.83%)

จาแนกตามระดับการศึกษา

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
20 อัตรา (14.93%)
การผลิตผลไม้และผักฯ

อนุปริญญา
0.94%

ป.ตรี ขึ้นไป
7.55%

ประถมศึกษา
และต่ากว่า 10.38%

ปวส. 4.72%
14 อัตรา (10.45%)

การแปรรูปฯ
การขายส่งสินค้าทั่วไป

ปวช. 9.43%

106 คน

10 อัตรา (7.46%)

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

9 อัตรา (6.72%)

การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ

9 อัตรา (6.72%)

จาแนกตามระดับการศึกษา
ปวส. 5.22%

ประถมศึกษา
และต่ากว่า 29.10%

ม.ต้น 42.45%
ม.ปลาย
24.53%

- การบรรจุงาน 73 คน ลดลง 22.34%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
46 คน (63.01%)

ปวช. 17.16%

แรงงานในด้านการผลิตฯ
พนักงานคัดแยก
ไปรษณีย์ภัณฑ์

134 อัตรา
ม.ปลาย
18.66%

พนักงานบริการลูกค้า
ม.ต้น 29.85%

23 คน (31.51%)
2 คน (2.74%)

พนักงานต้อนรับทั่วไป

1 คน (1.37%)

เจ้าหน้าที่เก็บเงิน แคชเชียร์

1 คน (1.37%)

(2)

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
23 คน (31.51%)
การขนส่งสินค้าฯ
18 คน (24.66%)

การผลิตผลไม้และผักฯ

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก

จาแนกตามประเภทการเดินทาง

20 คน
(76.92%)

Re- Entry

6 คน (8.22%)

การผลิตลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าฯ
การขายยานยนต์ใหม่ฯ

4. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ
จานวน 26 คน
เพิ่มขึ้น 13.04%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

นายจ้างพาลูกจ้างไป
ทางาน

3 คน (4.11%)
2 คน (2.74%)

เดินทางด้วยตนเอง
บริษัทจัดหางานจัดส่ง

3 คน
(11.54%)
2 คน
(7.69%)
1 คน
(3.85%)

จาแนกตามระดับการศึกษา
อนุปริญญา
1.37%

ป.ตรี ขึ้นไป
8.22%

ประถมศึกษา
และต่ากว่า 13.70%

ปวส. 4.11%
ปวช. 9.59%

73 คน
ม.ต้น 32.88%
ม.ปลาย
30.14%

3. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีจานวน 63 อัตรา
- การแปรรูปอาหาร 74.60%
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 17.46%
- การเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ 7.94%
จาแนกตามระดับการศึกษา
ปวส. 3.17%

ประถมศึกษา
และต่ากว่า 31.75%

ปวช. 20.63%

5. การทางานของคนต่างด้าวคงเหลือ
จานวน 54,839 คน
- ชั่วคราวทั่วไป 693 คน - BOI 94 คน
- ชนกลุ่มน้อย 2,316 คน - พิสูจน์สัญชาติ 8,161 คน
- นาเข้า 13,326 คน
- จาเป็นเร่งด่วน – คน
- เดินทางไป-กลับ – คน
- มติครม.วันที่ 16 ม.ค. 61 27,468 คน
- มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62 2,781 คน
- กลุ่มประมงทะเล - คน

6. จานวนสถานประกอบการและลูกจ้าง
สถานประกอบการ 5,624 แห่ง
จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

4,151 แห่ง

ขนาด 10-49 คน

1,088 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

200 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

156 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

18 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

11 แห่ง

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
63 อัตรา
การขายส่ง การขายปลีก

ม.ปลาย
15.87%
ม.ต้น
28.57%

2,075 แห่ง

การผลิต

1,312 แห่ง

การก่อสร้าง

413แห่ง

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

401 แห่ง

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ

374 แห่ง

(3)

การจ้างงาน 118,673 คน
จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

24,593 คน
14,333 คน
34,292 คน

ขนาด 100-499 คน
ขนาด 500-999 คน
ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

สถานประกอบการ
4,955 แห่ง

17,356 คน

ขนาด 10-49 คน
ขนาด 50-99 คน

7. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ

12,660 คน

จานวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ
- สถานประกอบการ จานวน 1,074 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 25,484 คน

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

การขายส่ง การขายปลีกฯ
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ
การก่อสร้าง
บริการการเงิน ประกันภัยฯ

เพิ่มขึ้น 3.55%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- ม.33 จานวน 1.20 แสนคน
- ม.39 จานวน 1.97 หมื่นคน
- ม.40 จานวน 4.04 หมื่นคน

15,439 คน

การผลิต

ผู้ประกันตน
1.80 แสนคน

เพิ่มขึ้น 0.85%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

6.51 หมื่นคน
1.76 หมื่นคน
1.18 หมื่นคน

8. โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการใหม่

0.59 หมื่นคน
0.55 หมื่นคน

จานวน 1 แห่ง
ลดลง 80.00%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

เงินทุน 135 ล้านบาท
การจ้างงาน 22 คน

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
กิจการโรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

(4)

