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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
สถานการณ์ด้านแรงงานและเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (เมษายน-มิถุนายน 2563)
ของจังหวัดราชบุรี มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดราชบุรี
ประชากรและกาลังแรงงาน จังหวัดราชบุรีมีประชากรทั้งสิ้น 803,388 คน (เป็นข้อมูลค่าเฉลี่ยของ
สานักงานสถิติแห่งชาติ) เป็นผลการสารวจไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (เมษายน-มิถุนายน 2563) พบว่า เป็นผู้มีอายุ
ต่ ากว่ า 15 ปี จ านวน 133,256 คน (ร้ อ ยละ16.5) และประชากรอายุ 15 ปี ขึ้ น ไป จ านวน 670,132 คน
(ร้อ ยละ 83.4) ของประชากรทั้ง หมด เป็น ผู ้อ ยู่ใ นกาลัง แรงงานหรือ ผู ้ที่พ ร้อ มทางานจ านวน 460,953 คน
(ร้อยละ 68.8) แยกเป็น ผู้มีงานทา 451,749 คน (ร้อยละ 67.4) ผู้ว่างงานจานวน 9,041 คน (ร้อยละ 2.0)
และผู ้ร อฤดูก าลจ านวน 163 คน (ร้อ ยละ 0.0) ส่ว นผู ้ไ ม่อ ยู ่ใ นก าลัง แรงงานหรือ ผู ้ที ่ไ ม่พ ร้อ มท างาน
จานวน 209,179 คน (ร้อยละ 31.2)
การมี ง านท า กลุ่ ม ผู้ มี ง านทั้ ง หมด 451,749 คน เป็ น ผู้ ท างานภาคเกษตรจ านวน 112,239 คน
(ร้ อ ยละ 24.8) ในขณะที่ น อกภาคเกษตรมี จ านวน 339,510 คน (ร้ อ ยละ 75.1) โดยสาขานอกภาคเกษตร
ที่มีผู้ ทางานมากที่สุด ได้แก่ การขายส่ ง และการขายปลีกฯ จานวน 96,447 คน (ร้อยละ 21.3) รองลงมาคือ
สาขาการผลิตจานวน 88,282 คน (ร้อยละ 19.5)
การว่ างงาน ส าหรั บไตรมาสนี้ มี ผู้ ว่ างงานจ านวน 9,041 คน เป็ นชายจ านวน 4,082 คน เป็ นหญิ ง
จานวน 4,959 คน พบว่าจังหวัดราชบุรีมีอัตราการว่างงานร้อยละ 2.0 โดยในไตรมาสนี้เพศชายมีอัตราการว่างงานร้อยละ
1.7 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงานชาย ส่วนหญิงมีอัตราการว่างงานร้อยละ 2.3 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงานหญิง
แรงงานนอกระบบปี 2562 จากข้อมูลสถิติแรงงานนอกระบบจังหวัดราชบุรี มีจานวนทั้งสิ้น 220,102 คน
โดยแยกเป็นเพศชาย จานวน 113,832 คน (ร้อยละ 51.7 ) และเพศหญิง จานวน 106,270 คน (ร้อยละ 48.2 )
เป็นผู้มีช่วงอายุ 15-19 ปี จานวน 4,214 คน (ร้อยละ 1.9) ช่วงอายุ 20-24 ปี จานวน 8,742 คน (ร้อยละ 3.9) และ
อายุ 60 ปีขึ ้น ไป จ านวน 53,883 คน (ร้อ ยละ 24.5) ส่ว นใหญ่จ ะท างานนอกภาคเกษตรกรรมมากที่สุ ด
จานวน 142,321 คน (ร้อยละ 64.6) รองลงมาคือการขายส่ง การขายปลีกฯ จานวน 52,746 คน (ร้อยละ 23.9)
ทั้งนี้ แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ที่อยู่ในระดับต่ากว่าประถมศึกษามีจานวน 66,396 คน (ร้อยละ 30.1)
รองลงมาคือระดับประถมศึกษา จานวน 51,057 คน (ร้อยละ 23.1) ตามลาดับ
การบริหารจัดหางานในประเทศ ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (เมษายน-มิถุนายน 2563) นายจ้าง/
สถานประกอบกิจการได้แจ้งตาแหน่งงานว่างจานวน 804 อัตรา โดยมีผู้ลงทะเบียนสมัครงานจานวน 364 คน
มีการบรรจุงานจานวน 439 คน ซึ่งการบรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่าง คิดเป็นร้อยละ 54.6 ส่วนตาแหน่งงานว่าง
จาแนกตามระดับการศึกษาที่ต้องการสูงสุดคือมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 38.3 (308 อัตรา) รองลงมาเป็นระดั บ
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ปวช. คิดเป็น ร้อยละ 21.6 (174 อัตรา) และระดับ ประถมศึกษาและต่ากว่า คิดเป็นร้อยละ 19.2 (155 อัตรา)
ตามลาดับ
สาหรับอาชีพที่มีตาแหน่งงานมากที่สุดคือ ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 51.8
(417 คน) รองลงมาคือ อาชีพงานพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 29.1 (234 คน) อาชีพเสมียน เจ้าหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ
10.2 (82 อัตรา) ผู้ป ฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 6.0 (49อัตรา) และผู้ปฏิบัติงานโรงงาน
ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 1.7 (14 อัตรา) ตามลาดับ ส่วนประเภท
อุตสาหกรรมที่มี การบรรจุ งานมากที่สุ ด คืออาชีพงานพื้ นฐาน คิ ด เป็น ร้อยละ 48.7 (214 อั ตรา) รองลงมาคื อ
ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 19.3 (85 อัตรา) และอาชีพเสมียน เจ้าหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ
18.2 (80 อัตรา) ตามลาดับ
แรงงานไทยในต่างประเทศ สาหรับการจัดหางานในต่างประเทศช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (เมษายนมิถุน ายน 2563) มีแรงงานไทยที่ล งทะเบีย นแจ้งความประสงค์ เดินทางไปท างานต่างประเทศผ่ านส านักงาน
จัดหางานจังหวัดจานวน 3 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 2 คน โดยเป็นผู้มีการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาส่วนใหญ่
และในส่วนของการได้รับอนุญาตเดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามวิธีการเดินทางไตรมาสที่ 2 ปี 2563
(เมษายน-มิถุนายน 2563) มีจานวนทั้งสิ้น 1 คน คือ Re-Entry เพียงอย่างเดียว (คิดเป็นร้อยละ 100)
แรงงานต่ า งด้ า ว จากข้ อ มู ล ส านั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด ราชบุ รี ประจ าไตรมาสที่ 2 ปี 2563
(เมษายน-มิถุนายน 2563) มีจานวนแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองที่ถูกกฎหมายและได้รั บอนุญาตทางานในจังหวัด
ราชบุรี จานวน 5,993 คน แยกเป็ น ประเภทชั่ว คราว (มาตรา 9) จานวน 87 คน ประเภทส่งเสริมการลงทุน
(มาตรา12) จานวน 3 คน ประเภทชนกลุ่มน้อย (มาตรา 13) จานวน 98 คน ประเภทนาเข้า MOU จานวน
546 คน และพิสูจน์สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) จานวน 5,259 คน
แรงงานต่างด้าวถูกกฏหมาย (3 สัญชาติ) ที่ได้รับอนุญาตทางาน ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (เมษายนมิถุนายน 2563) จาแนก 3 สัญชาติ คือสัญชาติพม่า จานวน 4,965 คน สัญชาติลาว จานวน 103 คน และสัญชาติ
กัมพูชา จานวน 191 คน รวม 5,259 คน
การพัฒนาศักยภาพแรงงานในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (เมษายน-มิถุนายน 2563) จากข้อมูลของ
สถาบั น พั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน 4 ราชบุ รี การฝึ ก เตรี ย มเข้ า ท างานในจั ง หวั ด ราชบุ รี จ าแนกตามกลุ่ ม อาชี พ
1) ช่างก่อสร้าง จานวน 23 คน เปิดฝึกวันที่ 29 มิถุนายน 2563 และจบฝึก 26 สิงหาคม 2563 2) ช่างอุตสาหการ
จากข้อมูลเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 เปิดฝึกวันที่ 2 ธันวาคม 2562 และจบ 12 มิถุนายน 2563 จานวน 5 คน
3) ช่างเครื่ องกล มีผู้เข้ารั บการฝึ กจ านวน 17 คน และผ่ านการฝึ กทั้งหมด และ4) ช่างไฟฟ้าเปิดฝึ กวันที่ 22
มิถุนายน 2563 จบฝึก 20 สิงหาคม 2563 จานวนผู้เข้ารับการฝึกจานวน 26 คน ตามลาดับ
การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน มีผู้เข้ารับ การฝึกยก จานวน 118 คน โดยกลุ่มอาชี พที่ฝึกยกระดับ
ฝีมือสูงสุด คือ (1) กลุ่มธุรกิจและบริการ จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 (2) กลุ่มอาชีพอื่นๆ จานวน 40 คน
คิดเป็นร้อยละ 33.8 กลุ่มช่างไฟฟ้า จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 16.9 กลุ่มช่างอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 17 คน
คิดเป็นร้อยละ 14.4 และกลุ่มช่างก่อสร้าง จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 ตามลาดับ
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การทดสอบมาตรฐานฝีมือ แรงงานในจังหวัดราชบุรี โดยกลุ่มอาชีพที่เข้ารับการฝึกมากที่สุ ดคือ
กลุ่มช่างไฟฟ้า จานวน 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) และผู้ผ่านการฝึก จานวน 8 คน
ส าหรั บ การฝึ ก พั ฒ นาฝี มื อ แรงานเพื่ อ เพิ่ ม โอกาสในการประกอบอาชี พ ของจั ง หวั ด ราชบุ รี
จ าแนกตามกลุ่ ม อาชี พ โดยกลุ่ ม อาชีพ ที่ มี ผู้ เ ข้ า รับ การฝึ ก มากที่ สุ ด คื อ กลุ่ ม ธุ ร กิ จ และบริ ก าร จ านวน 20 คน
คิดเป็นร้อยละ 100 และผ่านการฝึกทั้งหมด
การคุ้ ม ครองแรงงาน ในช่ ว งไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (เมษายน-มิ ถุ น ายน 2563) จากข้ อ มู ล
ของสานักงานสวั สดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี มีการตรวจสถานประกอบกิจการทั้งสิ้น 191 แห่ง
มีลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ จานวน 9,027 คน สถานประกอบกิจการที่ผ่านการตรวจส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบกิจการขนาด
20-49 คน จานวน 59 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.8 ของจานวนสถานประกอบกิจการที่ผ่านการตรวจทั้งหมด มีลูกจ้าง
จานวน 1,717 คน รองลงมาคือสถานประกอบกิจการขนาด 10-19 คน จานวน 48 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.1 มีลูกจ้าง
จานวน 650 คน และสถานประกอบกิจการขนาด 5-9 คน จานวน 37 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.3 ของจานวนสถาน
ประกอบการที่ผ่านการตรวจทั้งหมด มีลูกจ้างจานวน 273 คน โดยมีสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจปฏิบัติถูกต้อง
ตามกฎหมาย จานวน 174 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.0 ส่วนการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นมีจานวน 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.9
การตรวจความปลอดภัยในการทางาน มีการตรวจความปลอดภัยในการทางาน จานวนทั้งสิ้น
95 แห่ ง ลู ก จ้ า งที่ ผ่ า นการตรวจ จ านวน 4,935 พบว่ า สถานประกอบกิ จ การที่ ป ฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ งตามกฏหมาย
ความปลอดภัยจานวน 81 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.2 และสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ความปลอดภัยจานวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14.7
การประกันสังคม มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมจานวน 4,919 แห่ง ผู้ประกันตน
ทั้ ง สิ้ น 180,484 คน แยกเป็ น ผู้ ป ระกั น ตนมาตรา 33 มาตรา 39 จ านวน 138,397 คน แรงงานอิ ส ระ
ที่ ไ ด้ รั บ การคุ้ ม ครองตามกฎหมาย มาตรา 40 จ านวน 42,087 คน การจ่ า ยเงิ น ประโยชน์ ท ดแทนจ านวน
167,779,337.97 บาท
การใช้บริการกองทุนเงินทดแทน จาแนกตามประเภทความร้ายแรง จานวน 198 คน จานวนเงิน
ที่จ่าย 2,679,833.10 บาท

สภำพเศรษฐกิจ
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดราชบุรี (ข้อมูลสานักงานคลังจังหวัดราชบุรี)
“เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี ในเดือนพฤษภาคม 2563 บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดมีสัญญาณหดตัวจาก
เดือนเดียวกันของปีก่อน สะท้อนจากเครื่องชี้ ด้านอุปทานหดตัวจากภาคบริการหดตัว ตามสาขาอสังหาริมทรัพย์
ปริมาณการไฟฟ้าของธุรกิจโรงแรมและสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ภาคอุตสาหกรรมหดตัว ตามปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม และสาขาการผลิตลดลง ส่วนภาคเกษตรกรรมขยายตัว ตามปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
เช่น สับปะรด กุ้งก้ามกราม ข้าว เป็นสาคัญ สาหรับเครื่องชี้ ด้านอุปสงค์หดตัวตามการบริโภคภาคเอกชน และ
การลงทุนภาคเอกชน ในขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐมีสัญญาณขยายตัว สาหรับด้านการเงินขยายตัว ส่วนอัตราเงิน
เฟ้อปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า”
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สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดราชบุรี ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (เมษายน-มิถุนายน 2563)

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร

เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) พบว่าการผลิตโดยรวมของจังหวัดหดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน
ร้ อ ยละ -7.5 ปรั บ ตัว ดี ขึ้ น จากเดื อ นก่ อนที่ ห ดตั ว ร้อ ยละ -15.1 จากการหดตั ว ของผลผลิ ต ภาคบริ ก ารหดตั ว
ร้อยละ -12.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -25.9 สะท้อนจาก
การลดลงของรายได้การเสียภาษีของสาขาอสังหาริมทรัพย์ สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร และปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้าของธุร กิจโรงแรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด -19 ส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะการดาเนินธุรกิจและการจ้างงานของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยว
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) พบว่าการใช้จ่ายโดยรวมของจังหวัดหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ -11.8 หดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -7.1 จากการหดตัวของการบริโภคภาคเอกชน
โดยที่การบริโภคภาคเอกชนหดตัวร้อยละ -33.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน
ที่หดตัวร้อยละ -41.1 จากจานวนรถจักรยานยนต์และรถยนต์จดทะเบียนใหม่ และรายได้การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภายในจังหวัดหดตัวร้อยละ -51.4,-50.5 และ -23.3 จากกาลังซื้อภาคครัวเรือนมีน้อยลง
เสถียรภาพเศรษฐกิจ พบว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวัดในเดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ที่ร้อยละ -3.8
จากดัชนีในหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มลดลงในหมวดเคหสถาน หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษาและ
การศาสนาและหมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร โดยเป็นผลจากการลดลงของน้ามันเชื้อเพลิง นอกจากนี้
ก๊าซหุงต้มปรับ ลดลงตามราคาน้ามัน เชื้อเพลิง และการลดลงของค่ากระแสไฟฟ้า ค่ าน้าประปา ปรับลดลงจาก
มาตรการของภาครัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด จังหวัดราชบุรี มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ปี 2561 เท่ากับ 189,680
ล้ า นบาท แยกเป็ น ภาคเกษตร 28,178 ล้ า นบาท (ร้ อ ยละ 14.9) และนอกภาคเกษตร 161,502 ล้ า นบาท
(ร้อยละ 85.1)
รายได้ประชากร (GPP) ต่อหัวปี 2561 รายได้ต่อหัวประชากรของจังหวัด เท่ากับ 233,258 บาท เพิ่มขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ทีม่ ีรายได้ต่อหัวเท่ากับ 217,667 บาท
การจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการใหม่ของจังหวัดราชบุรี 5 อันดับแรก
จดทะเบียน
ลาดับที่
ประเภทอุตสาหกรรม
จานวน เงินทุน (ล้าน
คนงาน
(โรง)
บาท)
(คน)
1
อุตสาหกรรมอาหาร
1
403.6
90
2
อุตสาหกรรมเครื่อใช้ไฟฟ้า
1
163.48
308
3
อุตสาหกรรมอโลหะ
1
18
13
4
อุตสหากรรมอื่นๆ
1
6.8
2
5
อุตสหากรรมสิ่งทอ
1
4.9
100

เลิกกิจการจานวน
(โรง)
1
-

อัตรำค่ำจ้ำงขั้นตำจังหวัดรำชบุรี
จังหวัดราชบุรีมีอัตราค่าจ้างขั้นต่า 315 บาทต่อวัน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563-ปัจจุบัน
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.ratchaburi.mol.go.th หัวข้อ อัตราค่าจ้างขั้นต่า
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