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1. ข้อมูลการท างานของประชากร ไตรมาส 2/2562 
 

 
 
ที่มา : ส านักงานสถติิแห่งชาต ิ

ประชากรรวม    
803,769 คน 

อายุต่ ากว่า 15 ปี 
135,520 คน 

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
668,249 คน 

ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน              
(ผู้ที่พร้อมท างาน)     

454,420 คน 

ผู้ว่างงาน        
3,075 คน 

ผู้มีงานท า    
451,346 คน 

ในภาคเกษตรกรรม  
101,191 คน 

นอกภาคเกษตรกรรม      
350,155 คน 

การขายส่ง การขายปลีก 
99,513 คน 

การผลิต 98,232 คน 

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 
40,645 คน 

การก่อสร้าง 29,492 คน 

การบริหารราชการและ
ป้องกันประเทศ 16,531 คน 

อ่ืน ๆ 65,742 คน 

ประถมศึกษาฯ 
217,785 คน 

อุดมศึกษา 
85,731 คน 

ม. ปลาย  

75,719 คน 

ม.ต้น  

72,110 คน 

ไม่ระบุ 0 คน 

ผู้รอฤดูกาล        
0 คน 

ผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน               
(ผู้ที่ไม่พร้อมท างาน)     

213,829 คน 

ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุร ีเดือนมิถุนายน 2562 
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2.  การให้บริการจัดหางานของรัฐ 
 - ต าแหน่งงาน 254 อัตรา เพ่ิมข้ึน 23.30%  
       จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

  
 

 
 
- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 57 คน 
  ลดลง 63.46% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

  

 
 

- การบรรจุงาน 69 คน ลดลง 39.47%  
 จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

 
 

 
 

3.  ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย   
มีจ านวน 103 อัตรา 

- การแปรรูปอาหาร 60.19%  
- การท่องเที่ยวฯ  16.50% 
- การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  8.74% 
- ยานยนต์สมยัใหม่ 7.77% 
- การบินและโลจสิติกส์ 2.91% 
- การแพทย์ครบวงจร  1.94% 
- ดิจิทัล 1.94% 
 

 
 

ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ฯ 

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด 

การขายส่งอิฐ หิน ปูนฯ 

การขายยานยนต์ใหม่ฯ 

การผลิตอาหารส าเร็จรูปฯ 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

13 อัตรา (5.12%) 

13 อัตรา (5.12%) 

14 อัตรา (5.51%) 

15 อัตรา (5.91%) 

16 อัตรา (6.30%) 

แรงงานในด้านการผลิตฯ 

พนักงานขายสินค้าฯ 

เสมียนพนักงานท่ัวไปฯ 

เจ้าหน้าท่ีเก็บเงินฯ 

พนักงานบัญชี 

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก 

7 อัตรา (2.76%) 

12 อัตรา (4.72%) 

13 อัตรา (5.12%) 

19 อัตรา (7.48%) 

65 อัตรา (25.59%) 

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ 

แรงงานในด้านการผลิตฯ 

พนักงานขายสินค้าฯ 

พนักงานบัญชี 

พนักงานขับรถบรรทุกฯ 

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก 

19 คน (33.33%) 

11 คน (19.30%) 

5 คน (8.77%) 

2 คน (3.51%) 

1 คน (1.75%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 
และต่ ากว่า 8.77% 

ม.ต้น 14.04% 

ปวส. 12.28% ปวช. 10.53% 

57 คน 

ป.ตรี ขึ้นไป 
36.84%  

ม.ปลาย 
12.28% 

อนุปริญญา 5.26% 

การผลิตขนมขบเค้ียวฯ 

การผลิตเครื่องเทศฯ 

การขายปลีกสินค้าฯ 

การขายยานยนต์ใหม่ฯ 

ร้านสะดวกซื้อ มินิมาร์ท 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

3 คน (4.35%) 

4 คน (5.80%) 

5 คน (7.25%) 

7 คน (10.14%) 

11 คน (15.94%) 

แรงงานในด้านการผลิตฯ 

เสมียนพนักงานท่ัวไปฯ 

เจ้าหน้าท่ีเก็บเงินฯ 

พนักงานขายสินค้าฯ 

เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า 

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก 

2 คน (2.90%) 

5 คน (7.25%) 

6 คน (8.70%) 

7 คน (10.14%) 

34 คน (49.28%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 

และต่ ากว่า 28.16% 

ม.ต้น 34.95% 

ปวส. 2.91% 

ปวช. 16.50% 

103 อัตรา ม.ปลาย 
17.48% 
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4. การเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 
จ านวน 34 คน      เพิ่มขึ้น 54.55%  

           จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

5. การท างานของคนต่างด้าว 

 
6. จ านวนสถานประกอบการและลูกจ้าง 

 

 

 

 
ที่มา : ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 
 

7. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม 

 

 

 

 

 

 

จ านวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม 
- สถานประกอบการ จ านวน 1,072 แห่ง 
- ผู้ประกันตน จ านวน 23,620 คน 
 

ที่มา : ส านักงานประกันสังคมจังหวัด 

8. โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ 
กิจการใหม่  

 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

2 คน (5.88%) 

2 คน (5.88%) 

6 คน (17.65%) 

24 คน (70.59%) 

นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน 

บริษัทจัดหางานจัดส่ง 

นายจ้างพาลูกจ้างไปท างาน 

Re-Entry

จ าแนกตามประเภทการเดินทาง 

ต่างด้าว
คงเหลือ 

49,547 คน 

ชั่วคราวท่ัวไป  

633 คน 
(1.28%) พิสูจน์สัญชาติ 

8,208 คน 
(16.57%) 

น าเข้า 
10,384 คน 
(20.96%) 

BOI 96 คน 
(0.19%) 

ชนกลุ่มน้อย 
2,493 คน 
(5.03%) 

เดินทางไป - 
กลับ 0 คน 
(0.00%) 

ตามมติครม.  

วันที่ 16 ม.ค. 61  

27,733 คน 
(55.97%) 

กลุ่มประมง
ทะเล 

0 คน (0.00%) 

4,081 แห่ง 

1,090 แห่ง 

190 แห่ง 

155 แห่ง 

18 แห่ง 

9 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 5,543 แห่ง 
จ าแนกตามขนาด  

2,051 แห่ง 

1,296 แห่ง 

392 แห่ง 

391 แห่ง 

372 แห่ง 

การขายส่ง การขายปลีก 

การผลิต 

บริการการเงิน ประกันภัยฯ 

การก่อสร้าง 

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ 

สถานประกอบการ  
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

16,976 คน 

24,924 คน 

13,730 คน 
33,837 คน 

12,935 คน 

13,400 คน 

ขนาด 1-9 คน 

ขนาด 10-49 คน 

ขนาด 50-99 คน 

ขนาด 100-499 คน 

ขนาด 500-999 คน 

ขนาด 1,000 คนข้ึนไป 

การจ้างงาน 115,802 คน 
จ าแนกตามขนาด  

6.44 หมื่นคน 

1.69 หมื่นคน 

1.12 หมื่นคน 

0.54 หมื่นคน 

0.53 หมื่นคน 

การผลิต 

การขายส่ง การขายปลีกฯ 

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ 

บริการการเงิน ประกันภัยฯ 

การก่อสร้าง 

การจ้างงาน 
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

เงินทุน 106.03 ล้านบาท 

การจ้างงาน 14 คน 

กิจการผลิตเชื้อเพลิงทดแทนชนิดแข็งและคัดแยกวัสดุฯ 
กิจการผลิตวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานประตูฯ  
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน 

   สถานประกอบการ 
4,998 แห่ง 

 

 ผู้ประกันตน  
1.76 แสนคน 

- ม.33 จ านวน 1.18 แสนคน 
- ม.39 จ านวน 1.96 หมื่นคน 
- ม.40 จ านวน 3.82 หมื่นคน 

 

   เพิ่มขึ้น 5.35%  

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

   เพิ่มขึ้น 6.03% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 
 

จ านวน 3 แห่ง 
ลดลง 50.00% จากช่วง

เดียวกันปีก่อน 




