ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี เดือน ส.ค. 2561
1. ประชากรในจังหวัดราชบุรี ไตรมาส 2/2561
ประชากรรวม
803,931 คน
อายุต่ากว่า 15 ปี
137,558 คน

เพิ่มขึ้นประมาณ 4 เท่า
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

การจ้างงาน 188 คน
กิจการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ กิจการ
ผลิตอาหารสัตว์ กิจการล้าง ชาแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด
บด เนื้อสัตว์

ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
224,946 คน
ทางานบ้าน
58,018 คน

กาลังแรงงานปัจจุบัน
441,064 คน

ผู้มีงานทา
437,754 คน

เงินทุน 196.50 ล้านบาท

จานวน 11 แห่ง

อายุ 15 ปีขึ้นไป
666,373 คน

กาลังแรงงานรวม
441,427 คน
กาลังแรงงานที่
รอฤดูกาล
363 คน

เพิ่มขึ้น 0.03%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

2. โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการใหม่

เรียนหนังสือ
52,455 คน

ผู้ว่างงาน
3,310 คน

อื่นๆ
114,474 คน

-อัตราการว่างงาน 0.75

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

3. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
- ตาแหน่งงาน 155 อัตรา ลดลง 33.19%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

ผู้มีงานทา 4.38 แสนคน ลดลง 3.35% จากปี 2560
- ในภาคเกษตร 1.05 แสนคน (23.96%)
- นอกภาคเกษตร 3.33 แสนคน (76.04%)

ผู้มีงานทา จาแนกตามอุตสาหกรรม
9.25 หมื่นคน

การขายส่งฯ

8.05 หมื่นคน

การผลิต
กิจกรรมโรงแรมฯ

4.61 หมื่นคน
3.17 หมื่นคน

การก่อสร้าง
การบริหารราชการฯ

ร้านสะดวกซือ/มินิมาร์ท

10 อัตรา (6.45%)

การผลิตลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าฯ

10 อัตรา (6.45%)

การผลิตผลไม้และผักฯ

10 อัตรา (6.45%)
6 อัตรา (3.87%)

การทอผ้าจากเส้นใย

- การบรรจุงาน 75 คน ลดลง 58.33%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
9 คน (12.00%)
ร้านสะดวกซือ/มินิมาร์ท

1.92 หมื่นคน

อื่น ๆ

15 อัตรา (9.68%)

การผลิตนาผลไม้และนาผัก

8 คน (10.67%)

การขายปลีกสินค้าฯ

6.29 หมื่นคน

6 คน (8.00%)

การผลิตลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าฯ
การผลิตนาผลไม้และนาผัก

ผู้มีงานทา จาแนกตามระดับการศึกษา
ประถมฯ

2.09 แสนคน

อุดมศึกษา

0.85 แสนคน

ม.ปลาย

0.73 แสนคน

ม.ต้น

0.71 แสนคน

ไม่ระบุ

0.006 แสนคน

4 คน (5.33%)

การขายส่งสินค้าทั่วไป

3 คน (4.00%)

- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 45 คน
ลดลง 72.05% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป
37.78%

ประถมศึกษา
และต่ากว่า 8.89%

45 คน

มัธยมศึกษา
17.78%
ปวช. 4.44%

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

ปวส. 31.11%

(1)

4. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย มีจานวน 60 อัตรา
- การแปรรูปอาหาร 71.67%
- การท่องเที่ยวฯ 18.33%
- การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 6.67%
- ดิจิทัล 1.67%
- ยานยนต์สมัยใหม่ 1.67%

ปวช.
23.33%

สถานประกอบการ 5,275 แห่ง
จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

3,920 แห่ง

ขนาด 10-49 คน

จาแนกตามระดับการศึกษา
ปวช. 1.67%

7. จานวนสถานประกอบการและลูกจ้าง

ประถมศึกษา
และต่ากว่า 33.33%

1,004 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

168 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

156 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

17 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึนไป

10 แห่ง

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

60 อัตรา

การขายส่ง การขายปลีกฯ

1,983 แห่ง

การผลิต
มัธยมศึกษา 41.67%

5. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ
จานวน 42 คน

เพิ่มขึน 23.53%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จาแนกตามประเภทการเดินทาง

16 คน
(38.10%)

นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน
บริษัทจัดหางานจัดส่ง

3 คน (7.14%)

เดินทางด้วยตนเอง

3 คน (7.14%)

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

384 แห่ง

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ

357 แห่ง

การก่อสร้าง

356 แห่ง

การจ้างงาน 110,662 คน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การผลิต

20 คน
(47.62%)

Re- Entry

1,222 แห่ง

6. การทางานของคนต่างด้าว
แรงงานต่างด้าว ประมาณ 4.99
4.92 หมื่นคน
เพิ่มขึ้น 28.51%
30.63% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

6.19 หมื่นคน

การขายส่ง การขายปลีกฯ
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ

1.61 หมื่นคน
1.07 หมื่นคน

การก่อสร้าง

0.54 หมื่นคน

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

0.49 หมื่นคน

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

8. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม
สถานประกอบการ
4,823 แห่ง
ผู้ประกันตน
1.71 แสนคน

แรงงานต่
แรงงานต่าางด้
งด้าาวว
ถูถูกกกฎหมาย
กฎหมาย 46,801
45,152 คน
คน
(93.72%)
(91.81%)

-- ชัชั่ว่วคราว
คราว (ทั
(ทั่ว่วไป)
ไป) 647
623 คน
คน
-- พิพิสสูจูจน์น์สสัญ
ชาติ
36,177
ัญชาติ 35,637 คน
คน
-- นนาเข้
าเข้าา 9,880
8,798 คน
คน
- BOI 97 คน

แรงงานต่
แรงงานต่าางด้
งด้าาวที
วที่ไ่ได้ด้รรับับ
การผ่
การผ่ออนผั
นผันนให้
ให้ททางาน
างาน
3,134
คน
(6.28%)
4,029 คน (8.19%)

-- ชนกลุ
ชนกลุ่ม่มน้น้ออยย 3,134
3,534 คน
คน
- 3 สัญชาติ ตามมติ
ครม. 495 คน

เพิ่มขึ้น 11.10%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
เพิ่มขึ้น 17.19%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- ม.33 จานวน 1.18 แสนคน
- ม.39 จานวน 1.83 หมื่นคน
- ม.40 จานวน 3.43 หมื่นคน

จานวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม
- สถานประกอบการ จานวน 1,057 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 24,551 คน
ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัด
(2)

