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1. ประชากรในจังหวัดราชบุรี ไตรมาส 4/2561 

 
 

ผู้มีงานท า 4.51 แสนคน ลดลง 3.09% จากปี 2560 

- ในภาคเกษตร 1.25 แสนคน (27.69%) 
- นอกภาคเกษตร 3.26 แสนคน (72.31%) 

 

 
ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 

 

 

2. โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ 
กิจการใหม่  

 
 

ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

3.  การให้บริการจัดหางานของรัฐ 
 - ต าแหน่งงาน 183 อัตรา ลดลง 35.79%  
       จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

 
 - การบรรจุงาน 94 คน ลดลง 41.61%  
       จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

 
  
- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 112 คน 
   ลดลง 17.04% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

 
 

ประชากรรวม  

803,872 คน 

อายุต่ ากว่า 15 ปี 
136,588 คน 

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
667,284 คน 

ก าลังแรงงานรวม 
456,935 คน 

ก าลังแรงงานที่ 
รอฤดูกาล 
654 คน 

ก าลังแรงงานปัจจุบัน  
456,281 คน 

ผู้มีงานท า 
451,167 คน 

ผู้ว่างงาน  
5,114 คน 

ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  
210,349 คน 

ท างานบ้าน 
52,288 คน 

เรียนหนังสือ 
43,425 คน 

อ่ืนๆ  
114,636 คน 

9.92 หมื่นคน 

8.73 หมื่นคน 

4.33 หมื่นคน 

2.34 หมื่นคน 

1.64 หมื่นคน 

5.67 หมื่นคน 

การผลิต 

การขายส่งฯ 

กิจกรรมโรงแรมฯ 

การก่อสร้าง 

การบริหารราชการฯ 

อื่น ๆ 

ผู้มีงานท า จ าแนกตามอุตสาหกรรม 

 2.16 แสนคน  

 0.82 แสนคน  

 0.78 แสนคน  

 0.73 แสนคน  

 0.02 แสนคน  

ประถมศึกษาฯ 

อุดมศึกษา 

มัธยมต้น 

มัธยมปลาย 

ไม่ระบุ 

ผู้มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษา 

เงินทุน 287.80 ล้านบาท 

การจ้างงาน 116 คน 

กิจการผลิตอาหารสตัว์และสารเสรมิอาหารสัตว์ กิจการ
กลึง เจาะ คว้าน ไส เจียน เชื่อมโลหะทั่วไป กิจการผลิต
ผลไม้กระป๋อง 

การผลิตเครื่องมือฯ 

การผลิตผลไม้และผักฯ 

การบริการด้านอาหารฯ 

การขายปลีกสินค้าฯ 

การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

11 อัตรา (6.01%) 

11 อัตรา (6.01%) 

12 อัตรา (6.56%) 

16 อัตรา (8.74%) 

20 อัตรา (10.93%) 

การผลิตเครื่องมือฯ 

การขายปลีกสินค้าฯ 

การผลิตเครื่องเทศฯ 

การผลิตน้ าผลไม้ฯ 

ร้านสะดวกซื้อ/มินิมาร์ท 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

4 คน (4.26%) 

5 คน (5.32%) 

5 คน (5.32%) 

8 คน (8.51%) 

13 คน (13.83%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
และต่ ากว่า 9.82% 

มัธยมศึกษา 
28.57% 

ปวส. 27.68% 

ปวช. 15.18% 

112 คน 
ป.ตรี ขึ้นไป 
18.75%  

จ านวน 5 แห่ง 
ลดลง 16.67% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

เพ่ิมขึ้น 0.01%  
จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

-อัตราการว่างงาน 1.12% 

ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุร ีเดือน ธ.ค. 2561 
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4.  ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย  
มจี านวน 81 อัตรา 
- การแปรรูปอาหาร 50.62%  
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉรยิะ 24.69% 
- การท่องเที่ยวฯ  17.28% 
- ดิจิทัล  2.47% 
- เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  2.47% 
- การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  2.47%     

  

 

5. การเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 
จ านวน 23 คน   ลดลง 14.81%  

                   จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

6. การท างานของคนต่างด้าว 

 
 
 

7. จ านวนสถานประกอบการและลูกจ้าง 

 

 

 
ที่มา : ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 

8. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

จ านวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม 
- สถานประกอบการ จ านวน 1,121 แห่ง 
- ผู้ประกันตน จ านวน 25,383 คน 
 

ที่มา : ส านักงานประกันสังคมจังหวัด 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษาและต่ ากว่า 
32.10% 

มัธยมศึกษา  
34.57% 

81 อัตรา 

ปวช. 19.75% 

ปวส. 6.17%  

อนุปริญญา 
3.71%  

ป.ตรีขึ้นไป 
3.71%  

1 คน (4.35%) 

2 คน (8.70%) 

2 คน (8.70%) 

7 คน 
(30.43%) 

11 คน 
(47.83%) 

กรมการจัดหางานจัดส่ง 

เดินทางด้วยตนเอง 

บริษัทจัดหางานจัดส่ง 

นายจ้างพาลูกจ้างไปท างาน 

Re- Entry

จ าแนกตามประเภทการเดินทาง 

แรงงานต่างด้าว ประมาณ 4.92 หมื่นคน  
เพ่ิมขึ้น 30.63% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

แรงงานต่างด้าว         
ถูกกฎหมาย 45,152 คน 

(91.81%)   
- ชั่วคราว (ทั่วไป) 623 คน 
- พิสูจน์สัญชาติ 35,637 คน 
- น าเข้า 8,798 คน 

แรงงานต่างด้าวที่ไดร้ับ   
การผ่อนผันให้ท างาน 
4,029 คน (8.19%) 

- ชนกลุ่มน้อย 3,534 คน 
 - 3 สัญชาติ ตามมติ  
   ครม.  495 คน 

แรงงานต่างด้าว ประมาณ 5.01 หมื่นคน  
เพ่ิมขึ้น 5.26% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

แรงงานต่างด้าว         
ถูกกฎหมาย 47,319 คน 

(94.47%)   
- ชั่วคราว (ทั่วไป) 669 คน 
- พิสูจน์สัญชาติ 36,615 คน 
- น าเข้า 9,940 คน 
- BOI 95 คน 

แรงงานต่างด้าวที่ไดร้ับ   
การผ่อนผันให้ท างาน 
2,768 คน (5.53%) 

- ชนกลุ่มน้อย 2,768 คน 
 
 
 

3,968 แห่ง 

1,049 แห่ง 

181 แห่ง 

155 แห่ง 

16 แห่ง 

10 แห่ง 

ขนาด 1-9 คน 

ขนาด 10-49 คน 

ขนาด 50-99 คน 

ขนาด 100-499 คน 

ขนาด 500-999 คน 

ขนาด 1,000 คนข้ึนไป 

สถานประกอบการ 5,379แห่ง 
จ าแนกตามขนาด  

2,003 แห่ง 

1,242 แห่ง 

389 แห่ง 

375 แห่ง 

367 แห่ง 

การขายส่ง การขายปลีก 

การผลิต 

บริการการเงิน ประกันภัยฯ 

การก่อสร้าง 

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ 

สถานประกอบการ  
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

6.22 หมื่นคน 

1.63 หมื่นคน 

1.13 หมื่นคน 

0.54 หมื่นคน 

0.51 หมื่นคน 

การผลิต 

การขายส่ง การขายปลีกฯ 

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ 

การก่อสร้าง 

บริการการเงิน ประกันภัยฯ 

การจ้างงาน 112,672 คน 
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

   สถานประกอบการ 
4,913 แห่ง 

 
 ผู้ประกันตน  
1.74 แสนคน 

- ม.33 จ านวน 1.19 แสนคน 
- ม.39 จ านวน 1.90 หมื่นคน 
- ม.40 จ านวน 3.60 หมื่นคน 

 

   เพิ่มขึ้น 11.13%  

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

   เพิ่มขึ้น 16.23% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 
 


	สถานการณ์ด้านแรงงาน จ.ราชบุรี



