ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือนตุลาคม 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 126 อัตรา ลดลง 39.42%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 57 คน
ลดลง 61.74% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

17 อัตรา (13.49%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ

14 คน (24.56%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ

10 อัตรา (7.94%)

พนักงานขายสินค้าฯ
แม่บ้านสานักงาน

7 อัตรา (5.56%)

นักการตลาดฯ

7 อัตรา (5.56%)
6 อัตรา (4.76%)

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
แม่บ้านสานักงาน

4 คน (7.02%)
2 คน (3.51%)

จาแนกตามระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
และต่ากว่า 21.05%

10 อัตรา (7.94%)
9 อัตรา (7.14%)

6 คน (10.53%)

พนักงานขายสินค้าฯ

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้าง

13 คน (22.81%)

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

ป.ตรี ขึ้นไป
33.33%

การขายส่งสินค้าทั่วไป

57 คน

7 อัตรา (5.56%)

กิจกรรมการจัดทาโปรแกรมฯ

ม.ต้น 10.53%
7 อัตรา (5.56%)

ร้านสะดวกซื้อ/มินิมาร์ท

6 อัตรา (4.76%)

การขายยานยนต์ใหม่ฯ

จาแนกตามระดับการศึกษา
อนุปริญญา
1.59%

ป.ตรี ขึ้นไป
5.56%

ประถมศึกษา
และต่ากว่า 26.19%

ปวส. 22.81%

ม.ปลาย
5.26%
ปวช. 7.02%

- การบรรจุงาน 43 คน ลดลง 33.85%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

ปวส. 7.94%

13 คน (30.23%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ

ปวช. 28.57%

126 อัตรา

ม.ต้น 17.46%
ม.ปลาย
12.70%

พนักงานขายสินค้าฯ

8 คน (18.60%)

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

8 คน (18.60%)

ผู้ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบฯ
เจ้าหน้าที่เก็บเงิน แคชเชียร์

3 คน (6.98%)
2 คน (4.65%)

(2)

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
5 คน (11.63%)
การขายปลีกสินค้าฯ
4 คน (9.30%)

การผลิตเครื่องเทศฯ

4. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ
จานวน 25 คน
เพิ่มขึ้น 8.70%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทการเดินทาง

3 คน (6.98%)

ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้าง
กิจกรรมบริการฯ

2 คน (4.65%)

การประกันชีวิต

2 คน (4.65%)

16 คน
(64.00%)

Re- Entry
4 คน
(16.00%)

นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน
นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน

2 คน (8.00%)

เดินทางด้วยตนเอง

2 คน (8.00%)

บริษัทจัดหางานจัดส่ง

1 คน (4.00%)

จาแนกตามระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
และต่ากว่า 18.60%

5. การทางานของคนต่างด้าว

ป.ตรี ขึ้นไป
34.88%
กลุ่มประมงทะเล
0 คน (0.00%)

43 คน

ปวช. 9.30%

3. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีจานวน 39 อัตรา
- การแปรรูปอาหาร 38.46%
- ดิจิทัล 35.90%
- การบินและโลจิสติกส์ 15.38%
- การเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ 5.13%
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 5.13%
จาแนกตามระดับการศึกษา
อนุปริญญา 2.56%

พิสูจน์สัญชาติ
8,233 คน
(16.11%)

ม.ต้น 9.30%
ม.ปลาย
4.65%

ปวส. 23.26%

ชั่วคราวทั่วไป
683 คน (1.34%)

ประถมศึกษา
และต่ากว่า 25.64%

ตามมติครม.
วันที่ 20 ส.ค. 62
57 คน (0.11%)

ต่างด้าว
คงเหลือ
51,094 คน

ตามมติครม.
วันที่ 16 ม.ค. 61
27,802 คน
(54.41%)
เดินทางไป - กลับ
0 คน (0.00%)

นาเข้า 11,832 คน
(23.16%)
BOI 95 คน
(0.19%)

ชนกลุ่มน้อย
2,392 คน
(4.68%)

6. จานวนสถานประกอบการและลูกจ้าง
สถานประกอบการ 5,614 แห่ง
จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

4,118 แห่ง

ขนาด 10-49 คน

1,117 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

197 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

153 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

18 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

11 แห่ง

ปวส. 7.69%

ปวช. 30.77%

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

39 อัตรา

การขายส่ง การขายปลีก

ม.ปลาย
12.82%

ม.ต้น
20.51%

2,076 แห่ง

การผลิต

1,311 แห่ง

การก่อสร้าง

408 แห่ง

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

397 แห่ง

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ

373 แห่ง

(3)

การจ้างงาน 118,607 คน
จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

25,338 คน
14,189 คน
33,818 คน

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

สถานประกอบการ
4,958 แห่ง

17,175 คน

ขนาด 10-49 คน
ขนาด 50-99 คน

7. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ

12,648 คน

จานวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ
- สถานประกอบการ จานวน 1,050 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 24,786 คน

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

การขายส่ง การขายปลีกฯ
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ
การก่อสร้าง
บริการการเงิน ประกันภัยฯ

เพิ่มขึ้น 3.58%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- ม.33 จานวน 1.19 แสนคน
- ม.39 จานวน 1.96 หมื่นคน
- ม.40 จานวน 3.98 หมื่นคน

15,439 คน

การผลิต

ผู้ประกันตน
1.79 แสนคน

เพิ่มขึ้น 1.52%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

6.54 หมื่นคน
1.74 หมื่นคน
1.15 หมื่นคน

8. โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการใหม่

0.58 หมื่นคน
0.55 หมื่นคน

จานวน 8 แห่ง
เพิ่มขึ้นประมาณ4 เท่า
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

เงินทุน 129.40 ล้านบาท
การจ้างงาน 81 คน
กิจ การผลิ ตอาหารหรือ เครื่ องดื่ มจากผั ก
พืช หรือผลไม้ฯ กิจการฉีดขึ้นรูปพลาสติก
และผลิตเม็ด พลาสติก กิจการผลิตวงกบ
ขอบประตู ขอบหน้าต่าง ฯ

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

(4)

