ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนตุลาคม 2563
1. ข้อมูลการทางานของประชากร ไตรมาส 2/2563

ประชากรรวม
5,729,696 คน

อายุตากว่า 15 ปี
878,721 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
4,850,975 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
(ผู้ทีพร้อมทางาน)
3,428,201 คน

ผู้ว่างงาน
57,186 คน

ผู้มีงานทา
3,359,507 คน

ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
(ผู้ทีไม่พร้อมทางาน)
1,422,774 คน

ผู้รอฤดูกาล
11,509 คน

ประถมศึกษาฯ
1,531,295 คน

การผลิต 925,809 คน

อุดมศึกษา
602,985 คน

เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง 790,378 คน

ม.ต้น
581,923 คน

การขายส่ง การขายปลีก
572,766 คน

ม.ปลาย
499,460 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
272,022 คน

ไม่ระบุ
143,844 คน

การก่อสร้าง 186,980 คน

อืน ๆ 611,552 คน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ
(1)

2. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
ตาแหน่งงาน 2,978 อัตรา
- เพิ่มขึ้น 47.57% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
626 อัตรา (21.02%)

แรงงานในด้านการผลิตฯ

597 อัตรา (20.05%)

แรงงานด้านการประกอบ
แรงงานด้านการผลิต

462 อัตรา (15.51%)

ผู้ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบฯ

110 อัตรา (3.69%)

ตัวแทนนายหน้าฯ

การบรรจุงาน 2,036 คน
- เพิ่มขึ้น 20.62% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
917 คน (45.04%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ

แรงงานด้านการประกอบ

265 คน (13.02%)

แรงงานด้านการผลิต

84 คน (4.13%)

พนักงานบริการลูกค้า

66 คน (3.24%)

เสมียน เจ้าหน้าที่ฯ

54 คน (2.65%)

80 อัตรา (2.69%)

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
116 คน (5.70%)
603 อัตรา (20.25%)

การผลิตยางล้อและยางใน
110 คน (5.40%)

การผลิตปลาบรรจุฯ
การผลิตส่วนประกอบอิเล็กฯ
การผลิตอาหารฯ

239 อัตรา (8.03%)

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้าฯ

237 อัตรา (7.96%)

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ฯ

160 อัตรา (5.37%)

การผลิตบรรจุภัณฑ์ฯ

110 คน (5.40%)
การผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ฯ
การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกฯ

82 คน (4.03%)

การแปรรูปและการถนอมผลไม้ฯ

78 คน (3.83%)

137 อัตรา (4.60%)

จาแนกตามระดับการศึกษา
จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป 8.74%
อนุปริญญา 0.10%

ป.ตรี ขึ้นไป 9.70%
ประถมศึกษาและ
ตากว่า 33.11%

อนุปริญญา 2.45%

ปวส. 6.34%
ปวช. 8.15%

ปวส. 7.19%

ประถมศึกษาและ
ตากว่า 29.81%

2,036 คน

2,978 อัตรา

ปวช. 7.92%
มัธยมศึกษา 46.86%
มัธยมศึกษา 39.62%

(2)

ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 2,304 คน
- เพิ่มขึ้น 18.70% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
909 คน (39.45%)

แรงงานในด้านการผลิตฯ
แรงงานด้านการผลิต

จาแนกตามระดับการศึกษา
อนุปริญญา 1.83%

ป.ตรีขึ้นไป 5.60%

ปวส. 5.54%

ปวช. 6.51%

ประถมศึกษาและ
ตากว่า 44.67%

1,643 อัตรา

295 คน (12.80%)

แรงงานด้านการประกอบ

138 คน (5.99%)

เสมียน เจ้าหน้าที่ฯ

128 คน (5.56%)

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

มัธยมศึกษา
35.85%

ที่มา : ระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
กรมการจัดหางาน

71 คน (3.08%)

จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป 13.67%
ประถมศึกษาและ
ตากว่า 27.47%

อนุปริญญา 0.09%

3. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ จานวน 40 คน
- ลดลง 2.44% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 78.26% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทการเดินทาง
14 คน
(35.00%)
13 คน
(32.50%)

บริษัทจัดหางานจัดส่ง
ปวส. 6.90%

2,304 คน

ปวช. 7.77%

Re- Entry
10 คน
(25.00%)

นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน
เดินทางด้วยตนเอง
มัธยมศึกษา 44.10%

ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีจานวน 1,643 อัตรา
- เพิ่มขึ้น 62.03% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ทีมีความต้องการ
- การแปรรูปอาหาร 90.32%
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3.41%
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 1.95%
- การบินและโลจิสติกส์ 1.52%
- การเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ 1.10%
- ยานยนต์สมัยใหม่ 0.49%
- ดิจิทัล และการแพทย์ครบวงจร
มีจานวนเท่ากัน 0.37%
- หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม 0.30%
- เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 0.18%

นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน

2 คน (5.00%)
1 คน (2.50%)

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

4. การทางานของคนต่างด้าวคงเหลือ
จานวน 516,911 คน
- เพิ่มขึ้น 4.26% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 6.65% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามการอนุญาต ดังนี้
- ชั่วคราวทั่วไป 8,780 คน - BOI 469 คน
- ชนกลุ่มน้อย 21,495 คน - พิสูจน์สัญชาติ 38,861 คน
- นาเข้า 182,681 คน - จาเป็นเร่งด่วน - คน
- เดินทางไป-กลับ - คน - ยื่นคาขอทดแทน 1 คน
- มติครม.วันที่ 16 ม.ค.61
4,183 คน
- มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62 232,584 คน
- มติครม.วันที่ 4 ส.ค. 63 27,857 คน
ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัด
(3)

5. จานวนสถานประกอบการและลูกจ้าง คงเหลือ
สถานประกอบการ 41,913 แห่ง
- เพิ่มขึ้น 0.32% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 3.64% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

1,565 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

1,499 แห่ง
156 แห่ง
99 แห่ง

การขายส่ง การขายปลีก

13,713 แห่ง

การผลิต

การก่อสร้าง

2,679 แห่ง

โรงแรมและภัตตาคาร

2,638 แห่ง

การจ้างงาน 1,067,224 คน
- เพิ่มขึ้น 0.08% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 0.41% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

โรงแรมและภัตตาคาร

35,957 คน

การก่อสร้าง

33,211 คน

6. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ
สถานประกอบการ 41,126 แห่ง
- ลดลง 0.03% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 1.40% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
ผู้ประกันตน 1,483,427 คน
- ลดลง 0.11% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 1.21% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
ตุลาคม

ตุลาคม

63

62

63

จาก

จากช่วงเดียว

เดือนก่อน กันปีก่อน

ม.33 (คน) 1,057,592 1,103,244 1,053,613

-0.38

-4.50

ม.39 (คน) 141,389

133,818

142,283

0.63

6.33

ม.40 (คน) 286,066

264,521

287,531

0.51

8.70

จานวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ
- สถานประกอบการ จานวน 12,104 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 280,932 คน
ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัด

113,727 คน

ขนาด 10-49 คน

กันยายน

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

จาแนกตามขนาด

7. โรงงานอุตสาหกรรมทีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่

212,667 คน
112,674 คน
309,494 คน

ขนาด 100-499 คน

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

39,042 คน

มาตรา
2,857 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

137,068 คน

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

11,163 แห่ง

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

ขนาด 50-99 คน

การขายส่ง การขายปลีกฯ

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

ขนาด 1-9 คน

699,338 คน

9,471 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

การผลิต

29,123 แห่ง

ขนาด 10-49 คน

ขนาด 500-999 คน

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

108,198 คน

จานวน 26 แห่ง
ลดลง 60.00%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

เงินทุน 734.27 ล้านบาท
การจ้างงาน 532 คน
กิจการหลอมหล่อโลหะ และกลึงโลหะทัวไป กิจการคัด
แยกวัสดุทีไม่ใช้แล้วทีไม่เป็นของเสียอันตราย กิจการผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้า

210,464 คน

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(4)

