ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนเมษายน 2564
1. ข้อมูลการทางานของประชากร ไตรมาส 4/2563

ประชากรรวม
5,742,934 คน

อายุต่ากว่า 15 ปี
873,730 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
4,869,204 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
(ผู้ที่พร้อมทางาน)
3,507,993 คน

ผู้ว่างงาน
50,438 คน

ผู้มีงานทา
3,454,629 คน

ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
(ผู้ที่ไม่พร้อมทางาน)
1,361,211 คน

ผู้รอฤดูกาล
2,926 คน

ประถมศึกษาฯ
1,543,641 คน

การผลิต 898,192 คน

อุดมศึกษา
622,251 คน

เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง 829,830 คน

ม.ต้น
619,381 คน

การขายส่ง การขายปลีก
626,151 คน

ม.ปลาย
541,156 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
286,703 คน

ไม่ระบุ
128,199 คน

การก่อสร้าง 202,797 คน

อื่น ๆ 610,955 คน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ
(1)

2. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
ตาแหน่งงาน 3,764 อัตรา
- ลดลง 19.05% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 55.79% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
แรงงานในด้านการผลิตฯ

937 อัตรา (24.89%)

แรงงานด้านการประกอบ

413 อัตรา (10.97%)

แรงงานด้านการผลิต

351 อัตรา (9.33%)

พนักงานจัดส่งสินค้า
ช่างเทคนิควิศวกรรมฯ

การบรรจุงาน 1,987 คน
- ลดลง 13.27% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 16.06% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
แรงงานในด้านการผลิตฯ
แรงงานด้านการประกอบ
เสมียน เจ้าหน้าที่ฯ
แรงงานด้านกาผลิต

145 อัตรา (3.85%)

581 คน (29.24%)

ตัวแทนนายหน้าฯ

324 คน (16.31%)
155 คน (7.80%)
86 คน (4.33%)
66 คน (3.32%)
775 คน (39.00%)

81 อัตรา (2.15%)
อื่น ๆ

1,837 อัตรา (48.80%)
อื่น ๆ

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การผลิตผลไม้และผักฯ

300 อัตรา (7.97%)

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การผลิตขนมไทยประเภทอบ

82 คน (4.13%)

การแปรรูปและการถนอมฯ

174 อัตรา (4.62%)

การผลิตยางล้อและยางใน

69 คน (3.47%)

การผลิตอาหารปรุงสาเร็จฯ

146 อัตรา (3.88%)

การผลิตผลไม้และผักฯ

63 คน (3.17%)

อาหารปรุงสาเร็จบรรจุฯ

142 อัตรา (3.77%)

ผลไม้และผักแช่แข็ง

61 คน (3.07%)

อาหารปรุงสาเร็จแช่แข็ง

127 อัตรา (3.37%)

กิจกรรมโรงพยาบาล

58 คน (2.92%)

2,875 อัตรา (76.38%)

อื่น ๆ

1,654 คน (83.24%)
อื่น ๆ

จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป 7.47%
อนุปริญญา 2.87%

ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 27.87%

ป.ตรี ขึ้นไป 17.77%

ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 29.54%

อนุปริญญา
0.25%

ปวส. 9.75%
ปวช. 11.98%

จาแนกตามระดับการศึกษา

3,764 อัตรา

ปวส. 11.78%

1,987 คน

ปวช. 5.39%
มัธยมศึกษา
40.06%

มัธยมศึกษา 35.28%

(2)

ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 3,057 คน
- เพิ่มขึ้น 3.35% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 10.96% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
แรงงานในด้านการผลิตฯ

642 คน (21.00%)

แรงงานด้านการผลิต

อนุปริญญา 2.42%

ป.ตรีขึ้นไป 6.46%

ปวส. 7.73%
ปวช. 10.73%

ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 32.18%

1,734 อัตรา

367 คน (12.01%)

เสมียน เจ้าหน้าที่ฯ

มัธยมศึกษา
40.48%

276 คน (9.03%)

แรงงานด้านการประกอบ

161 คน (5.27%)

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

128 คน (4.19%)

อื่น ๆ

1,483 คน (48.51%)

จาแนกตามระดับการศึกษา
ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 27.76%

ป.ตรี ขึ้นไป 24.04%
อนุปริญญา
0.26%

จาแนกตามระดับการศึกษา

3,057 คน

ปวส. 12.76%
ปวช. 6.64%

มัธยมศึกษา 31.53%

ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีจานวน 1,734 อัตรา
- ลดลง 34.07% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 74.45% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่มีความต้องการ
- การแปรรูปอาหาร 80.62%
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 8.07%
- การแพทย์ครบวงจร 3.81%
- การเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ 2.31%
- การบินและโลจิสติกส์ 2.19%
- ยานยนต์สมัยใหม่ 1.85%
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 0.58%
- เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 0.35%
- ดิจิทัล 0.23%

ที่มา : ระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
กรมการจัดหางาน

3. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ จานวน 51 คน
- ลดลง 7.27% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น ประมาณ 4 เท่า จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทการเดินทาง
- เดินทางด้วยตนเอง
- กรมการจัดหางานจัดส่ง
- นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน
- นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน
- บริษัทจัดหางานจัดส่ง
- RE-ENTRY
รวม

จานวน
8
5
10
0
8
20
51

ร้อยละ
15.69
9.80
19.61
0.00
15.69
39.22
100.00

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

4. การทางานของคนต่างด้าวคงเหลือ
จานวน 499,204 คน
- เพิ่มขึ้น 4.92% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 2.42% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามการอนุญาต ดังนี้
- ชั่วคราวทั่วไป 9,057 คน - พิสูจน์สัญชาติ 12,196 คน
- นาเข้า 153,803 คน - ยื่นคาขอทดแทน - คน
- BOI 641 คน
- ชนกลุ่มน้อย 22,164 คน
- มติครม.วันที่ 29 ธ.ค.63 39,702 คน
- มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62 225,281 คน
- มติครม.วันที่ 4 ส.ค. 63 36,360 คน
ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัด

(3)

5. จานวนสถานประกอบการและลูกจ้าง คงเหลือ
สถานประกอบการ 42,703 แห่ง
- เพิ่มขึ้น 0.25% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 3.73% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

1,621 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

1,457 แห่ง
164 แห่ง
90 แห่ง

การขายส่ง การขายปลีก

13,991 แห่ง

การผลิต

การก่อสร้าง

2,728 แห่ง

โรงแรมและภัตตาคาร

2,681 แห่ง

โรงแรมและภัตตาคาร

33,961 คน

การก่อสร้าง

33,593 คน

6. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ
สถานประกอบการ 41,177 แห่ง
- เพิ่มขึ้น 0.17% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 0.32% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
ผู้ประกันตน 1,502,700 คน
- ลดลง 0.21% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 0.25% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
เม.ย.

จาก

จากช่วงเดียว

64

63

64

1,092,651

1,055,375

-0.57

-3.41

เดือนก่อน กันปีก่อน

ม.39 (คน)

147,733

135,224

149,719

1.34

10.72

ม.40 (คน)

296,719

278,559

297,606

0.30

6.84

จานวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ
- สถานประกอบการ จานวน 12,034 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 275,883 คน
ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัด

116,507 คน

7. โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่

215,734 คน
115,334 คน
295,750 คน

ขนาด 100-499 คน

เม.ย.

ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา สานักงานประกันสังคม (www.sso.go.th)

จาแนกตามขนาด
ขนาด 10-49 คน

มี . ค.

ม.33 (คน)

การจ้างงาน 1,045,766 คน
- เพิ่มขึ้น 0.08% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 2.09% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

38,789 คน

มาตรา
2,931 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

137,779 คน

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

11,342 แห่ง

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

ขนาด 50-99 คน

การขายส่ง การขายปลีก

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

ขนาด 1-9 คน

677,985 คน

9,665 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

การผลิต

29,706 แห่ง

ขนาด 10-49 คน

ขนาด 500-999 คน

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

จานวน 25 แห่ง
เพิ่มขึ้น 56.25%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

เงินทุน 1,981.57 ล้านบาท
การจ้างงาน 710 คน

113,425 คน
กิ จ การสกั ด น้ ามั นปาล์ ม ผลิ ต น้ ามั นปาล์ ม ให้ บ ริ สุ ท ธิ์ ฯ
กิจการผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ กิจการผลิตและจาหน่าย
ชิ้นส่วนสุกรแช่เย็น

189,016 คน

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(4)

