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สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรี
รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี ปี 2561
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจจังหวัดราชบุรีในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.4 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ
3.1 ถึง 3.6) ฟื้นตัวจากปี 2560 ที่หดตัวร้อยละ -1.9 โดยเป็นการขยายตัวจาก
ด้านอุปทาน มีแนวโน้มขยายตัวเมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ร้อยละ 4.8 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ
4.7 ถึง 5.0) ตามภาคการผลิตที่สาคัญ ได้แก่ ภาคเกษตรกรรม ขยายตัวร้อยละ 5.3 ตามปริมาณผลผลิตและราคา
สินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะข้าว และสุกร ในขณะที่ ภาคอุตสาหกรรม ชะลอตัวร้อยละ 5.4 จากจานวนทุน
จดทะเบียนโรงงานอุตสหกรรม ส่วน ภาคบริการ ฟื้นตัวร้อยละ 3.9 สะท้อนจากยอดจาหน่ายธุรกิจค่าส่ง -ค้าปลีก
ที่เพิ่มขึ้นตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และปริมาณการใช้ไฟฟ้า ของธุรกิจการโรงแรมที่เพิ่มขึ้นจาก
มาตรการลดหย่อนภาษี เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของภาครัฐ
ด้านอุปสงค์ มีแนวโน้มฟื้นตัวเมื่อเทียบกับ ปี 2560 ที่ร้อยละ 4.7 (โดยมีช่วงคาดการณ์ ที่ร้อยละ
4.2 ถึ ง 4.9) โดยเป็ น ผลมาจากการบริ โ ภคภาคเอกชน ที่ ฟื้ น ตั ว ร้ อ ยละ 7.5 ตามการเพิ่ ม ขึ้ น ของจ านวน
รถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ จากกิจกรรมการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะการ
ขยายระยะเวลาการผ่อนชาระ ส่วนการลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะชะลอตัวร้อยละ 3.5 จากการลดลงของพื้นที่
อนุญาตก่อสร้าง สาหรับ การใช้จ่ายภาครัฐ คาดว่าจะฟื้นตัวร้อยละ 4.4 จากผลการเบิกจ่ายทั้งรายจ่ายประจา และ
รายจ่ายลงทุนที่เพิ่มขึ้น โดยคาดว่าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัด ในภาพรวมจะเบิกจ่ายได้สูงขึ้นเมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา จากแรงขับเคลื่อนด้ านการใช้จ่ายภาครัฐ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในจังหวัดราชบุรี ปี 2561 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะอยู่ที่
ร้อยละ 0.82 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.75 ถึง 0.90) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ 0.49 ส่วนการจ้างงาน
คาดว่าจะอยู่ที่ 462,930 คน (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ 462,572 ถึง 463,224 คน) เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ
4,509 คน จากการขยายตัวของเศรษฐกิจในจังหวัด เนื่องจากมีการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชน เพิ่มมากขึ้น
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สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดราชบุรี
ประชากรและกาลังแรงงาน
จังหวัดราชบุรี มีประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จานวน 666,841 คน เป็นผู้อยู่ในกาลังแรงงานหรือ
ผู้ ที่ พ ร้ อ มจะท างาน 456,703 คน ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยผู้ มี ง านท า 449,008 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 67.3
(ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป) ผู้ว่างงาน 5,607 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 (ของผู้อยู่ในกาลังแรงงาน) และผู้ที่รอ
ฤดูกาล 2,088 คน (ร้อยละ 0.3)
การมีงานทา
เมื่อพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรม หรือลักษณะของการประกอบกิจกรรมของผู้มีงานทาในเชิง
เศรษฐกิจ พบว่า ผู้ทางานส่วนใหญ่ทางานนอกภาคเกษตรกรรมร้อยละ 74.7 และทางานในภาคเกษตรกรรมร้อยละ
25.3 โดยผู้ ที่ทางานนอกภาคเกษตรกรรมส่ วนใหญ่ทางานในสาขาการผลิ ต ร้อยละ 21.6 รองลงมาคือสาขา
การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ ร้อยละ 19.8 สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหารร้อยละ 8.9
สาขาการก่ อสร้ า งร้ อยละ 7.1 สาขาการบริห ารราชการการป้อ งกั นประเทศและการประกั นสั งคมภาคบัง คั บ
ร้อยละ 4.0 สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าร้อยละ 2.6 สาขาการศึกษาร้อยละ 2.6 สาขากิจกรรมบริการ
ด้านอื่นๆ ร้อยละ 2.2 นอกจากนั้นกระจายอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมสาขาอื่นๆ
การว่างงาน
จ านวนการว่ า งงาน จั ง หวั ด ราชบุ รี มี จ านวนผู้ ว่ า งงานในไตรมาสที่ 3/2561 มี ทั้ ง สิ้ น 5,607 คน
คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.2 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2/2561 มีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นจากเดิม 3,310 คน
แรงงานนอกระบบจังหวัดราชบุรี
จากข้อมูลแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2560 จานวน 249,470 คน โดยแยกเป็นเพศชาย จานวน 131,946
คน (ร้อยละ 52.89) และเพศหญิง จานวน 117,524 คน (ร้อยละ 47.10) เป็นผู้มีช่วงอายุ 15-19 ปี จานวน 4,884
คน (ร้อยละ 1.95) ช่วงอายุ 20-24 ปี จานวน 14,675 คน (ร้อยละ 5.88) และอายุ 60 ปีขึ้นไป จานวน 49,761 คน
(ร้อยละ 19.95) ส่วนใหญ่จะทางานนอกภาคเกษตรกรรมมากที่สุด จานวน 143,693 คน (ร้อยละ 57.59) รองลงมา
คือภาคเกษตร จานวน 105,777 คน (ร้อยละ 42.40) ทั้งนี้แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ที่อยู่ในระดับต่ากว่า
ประถมศึกษา มีจานวน 78,268 คน (ร้อยละ 31.37) รองลงมาสาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จานวน 61,246
คน (ร้อยละ 24.55) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 47,351 คน (ร้อยละ 18.98) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จานวน 32,630 คน (ร้อยละ 13.07) และอุดมศึกษา จานวน 20,946 คน (ร้อยละ 8.40) ตามลาดับ

การจัดหางานและส่งเสริมการมีงานทา
1) การจัดหางานในจังหวัด
สานักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมให้ประชากรมีงานทา ซึ่งการส่งเสริม
การมีงานทาในรูปแบบการจัดหางาน มีทั้งการจัดหางานภายในประเทศ และการจัดหางานในต่างประเทศ จากข้อมูล
สถิ ติ ข องส านั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด ราชบุ รี พบว่ า ในช่ ว งไตรมาสที่ 3/2561 (กรกฎาคม-กั น ยายน 2561)
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มีตาแหน่งงานว่าง 499 อัตรา ในขณะที่มีผู้ลงทะเบียนสมัครงานจานวน 98 คน และได้รับการบรรจุงาน จานวน
212 คน (ผลการบรรจุงานส่วนหนึ่งเป็นการติดตามจากไตรมาสที่ผ่านมา)
2) การจัดหางานต่างประเทศ
สาหรับการจัดหางานในต่า งประเทศในช่ว งไตรมาสที่ 3 ปี 2561 (กรกฎาคม-กันยายน 2561)
ไม่มแี รงงานไทยที่แจ้งความประสงค์จะเดินทางไปทางานต่างประเทศในไตรมาสนี้
และในส่วนของการได้รับอนุญาตเดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามวิธีการเดินทาง
ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 (กรกฎาคม-กันยายน 2561) มีจานวนทั้งสิ้น 27 คน คือ Re-Entry จานวน 25 คน และ
เดินทางด้วยตนเอง จานวน 2 คน
3) แรงงานต่างด้าว
จ านวนแรงงานต่ า งด้ า วเข้ า เมื อ งที่ ถู ก กฎหมายและได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ท างานในจั ง หวั ด ราชบุ รี
ข้อมูล ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 (กรกฎาคม-กันยายน 2561) มีจานวน 50,091 คน แยกเป็นประเภทชั่ว คราว
(มาตรา 9) จานวน 665 คน ส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายอื่น (มาตรา12) จานวน 94 คน ประเภทชนกลุ่มน้อย
(มาตรา 13) จานวน 3,039 คน นาเข้า MOU จานวน 10,256 คน และพิสูจน์สัญชาติ จานวน 36,037 คน
เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2561 (กรกฎาคม-กันยายน 2561) มีจานวนที่เพิ่มขึ้น (48,681 คน)
จานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตตามมติ ครม. 3 มีนาคม 2558 จังหวัดราชบุรี จาแนกตาม
สั ญ ชาติ ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 (กรกฎาคม-กั น ยายน 2561) จ าแนก 3 สั ญ ชาติ คื อ สั ญ ชาติ พ ม่ า จ านวน
33,954 คน สัญชาติลาว จานวน 877 คน และสัญชาติกัมพูชา จานวน 1,206 คน รวมทั้งสิ้น 36,037 คน
การพัฒนาศักยภาพแรงงาน
1) การพัฒนาฝีมือแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ได้ดาเนินการฝึกอบรมพัฒนาผู้ใช้แรงงานในรูปแบบต่าง ๆ
ได้แก่ การฝึกเตรียมเข้าทางาน การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการฝึกพัฒนา
ฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพในจังหวัดราชบุรี ขณะเดียวกันเป็นการพัฒนาทักษะให้ สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันด้วย
2) การทดสอบฝีมือแรงงาน
การฝึ ก เตรี ย มเข้ า ท างาน ส าหรั บ ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 (กรกฎาคม-กั น ยายน 2561) นั้ น
มีผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทางาน จานวน 81 คน ผู้ผ่านการฝึก จานวน 32 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561)
การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน จาแนกตามกลุ่ม อาชีพ ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึก จานวน 377 คน และ
ผ่านการฝึ ก จ านวน 363 คน โดยแบ่งกลุ่มอาชีพที่ผ่ านการฝึ กดังนี้ ช่างอุตสาหการ จานวน 75 คน ช่างไฟฟ้า
จานวน 28 คน ธุรกิจและบริการ จานวน 260 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561)
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีผู้เข้ารับการทดสอบ จานวน 10 คน และยังไม่มีผู้ที่ผ่านการ
ทดสอบในไตรมาสนี้
และการฝึกพัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ มีผู้เข้ารับการฝึก จานวน 62 คน และ
ผ่านการฝึก จานวน 58 คน ตามลาดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561)
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การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ
1) สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี มีภารกิจด้านการคุ้มครองลูกจ้างและ
นายจ้ าง ให้ได้รั บความเป็น ธรรมในการจ้ างงาน โดยมีจุดมุ่งหมาย คือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ การที่ผู้ ใช้
แรงงานจะได้รับรายได้และสวัสดิการที่เป็นธรรม และเพียงพอกับการดารงชีพนั้นจาเป็นที่ต้องมีการตรวจสถาน
ประกอบการ เพื่อให้ แน่ ใจว่าผู้ ใช้ แรงงานได้รับการปฏิบัติและดูแลตามกฎหมาย และเป็นการกระตุ้นให้ สถาน
ประกอบการเอาใจใส่ดูแลลูกจ้างของตนให้มากขึ้น
ส าหรั บการตรวจแรงงานในจั งหวั ดราชบุ รี ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 (กรกฎาคม-กั นยายน 2561)
จั งหวั ดราชบุ รี มี ลู กจ้ างที่ ผ่ านการตรวจ 5,217 คน จ าแนกตามขนาดสถานประกอบการเป็ นชาย 3,025 คน
หญิ ง 2,184 คน และเด็ ก จ านวน 8 คน โดยมี ส ถานประกอบการที่ ผ่ า นการตรวจสอบ จ านวน 90 แห่ ง
โดยแยกเป็นขนาดสถานประกอบการ 1-4 คน จานวน 12 แห่ง ขนาด 5-9 คน จานวน 20 แห่ง ขนาด 10-19 คน
จ านวน 28 แห่ ง ขนาด 20-49 คน จ านวน 17 แห่ ง ขนาด 50-99 คน จานวน 3 แห่ ง ขนาด 100-299 คน
จานวน 7 แห่ง ขนาด 500-999 คน จานวน 2 แห่ง และ 1,000 คน+ จานวน 1 แห่ง ตามลาดับ
2) แรงงานสัมพันธ์
นอกเหนือจากภารกิจด้านการคุ้มครองแรงงาน และดูแลด้านความปลอดภัยทั้งแก่ลูกจ้างและ
นายจ้างแล้ว กระทรวงแรงงานโดยสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ยังมีภารกิจในการส่งเสริมและ
พัฒ นาระบบแรงงานสั มพัน ธ์ ให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับเศรษฐกิจ สั งคม เพื่อป้องกันความขัดแย้ง และ
เสริมสร้างความร่ วมมือที่ดีต่อกันระหว่างนายจ้าง ลู กจ้าง และผู้มีส่ว นเกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อสร้าง
สันติสุขในวงการแรงงาน ให้นายจ้างและลูกจ้างมีทัศนคติที่ดีต่อกันในการทางาน โดยนายจ้างและลูกจ้างจะมีการ
ตั้งองค์กรขึ้นมาเพื่อทาหน้าที่เป็นตัวแทนของตน
3) ความปลอดภัยในการทางาน
สาหรับการตรวจความปลอดภัยในการทางานจะเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ดาเนินการตรวจลูกจ้าง
เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้เจ้าของสถานประกอบการเห็นความสาคัญและตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในการทางาน
เพราะหากการทางานมีความปลอดภัยย่อมส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีในการทางานอย่า งมีความสุข และจะส่งผล
ต่อผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นของสถานประกอบการอันนาไปสู่ผลกาไรที่จะตามมาในภายหลังนั้นเอง
สาหรับจังหวัดราชบุรีในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 (กรกฎาคม-กันยายน 2561) สานักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน ได้ดาเนินการตรวจความปลอดภัยในการทางาน จานวน 37 แห่ง ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ
มีจานวน 2,190 คน เป็นชายจานวน 1,074 คน และหญิง จานวน 1,116 คน ตามลาดับ
การประกันสังคม
สถานประกอบการในระบบประกันสังคม
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 (กรกฎาคม-กันยายน 2561) จังหวัดราชบุรี การใช้บริการกองทุ น
เงิ น ทดแทน จ าแนกตามความร้ า ยแรงจั ง หวั ด ราชบุ รี ประกอบไปด้ ว ย 5 ประเภทความร้ า ยแรง ดั ง นี้
1) ตาย จ านวน 49 คน 2) ทุ พ พลภาพ จ านวน 8 คน 3) สู ญ เสี ย อวั ย วะบางส่ ว น จ านวน 22 คน
4) หยุดงานเกิน 3 วัน จานวน 157 คน และ 5) หยุดงานไม่เกิน 3 วัน ไตรมาสนี้ไม่มี และจานวนเงินที่จ่ายรวมทั้ง
สิ้น 3,343,350.80 บาท

บ-4

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดราชบุรี ไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม-กันยายน 2561)

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร

สาหรั บกองทุนประกันสั งคมจังหวัดราชบุรี ประเภทประโยชน์ทดแทนไตรมาสที่ 3 ปี 2561
(กรกฎาคม-กัน ยายน 2561) มีจ านวนผู้ ประกันตนมาขอใช้บริการกองทุนประกันสั งคม จานวน 67,655 ราย
เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 107,467,104.23 บาท โดยประเภทประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนมาใช้บริการสูงสุดได้แก่
1) กรณี ส งเคราะห์ บุ ต ร จ านวน 46,895 ราย (คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 69.31) 2) เจ็ บป่ วย จ านวน 8,286 ราย
(ร้อยละ 12.24) 3) ว่างงาน จานวน 5,502 ราย (ร้อยละ 8.13) 4) ชราภาพ จานวน 4,665 ราย (ร้อยละ 6.89)
5) ทุพพลภาพ จานวน 1,160 ราย (ร้อยละ 1.71) 6) คลอดบุตร จานวน 866 คน (ร้อยละ 1.28 และ7) ตาย
จานวน 281 ราย (ร้อยละ 0.41)
ตาราง การใช้บริการของกองทุนประกันสังคม จาแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน
(ไม่เนื่องจากการทางาน) ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 (กรกฎาคม-กันยายน 2561)
ประเภทประโยชน์ทดแทน
1. เจ็บป่วย
2. คลอดบุตร
3. ทุพพลภาพ
4. ตาย
5. สงเคราะห์บุตร
6. ชราภาพ
7. ว่างงาน
รวม

ราย
8,286
866
1,160
281
46,895
4,665
5,502
67,655

บ-5

บาท
7,869,786.32
19,670,587.72
3,179,974.85
6,436,598.15
19,657,600.00
33,896,905.69
16,755,561.50
107,467,104.23

