ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนธันวาคม 2562
1. ข้อมูลการทางานของประชากร ไตรมาส 3/2562

ประชากรรวม
5,709,208 คน

อายุตากว่า 15 ปี
885,457 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
4,823,751 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
(ผู้ทีพร้อมทางาน)
3,419,744 คน

ผู้ว่างงาน
27,604 คน

ผู้มีงานทา
3,378,409 คน

ประถมศึกษาฯ
1,557,742 คน
ม.ต้น
601,096 คน

ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
(ผู้ทีไม่พร้อมทางาน)
1,404,007 คน

ผู้รอฤดูกาล
13,731 คน
ในภาคเกษตรกรรม
838,551 คน

นอกภาคเกษตรกรรม
2,539,858 คน

อุดมศึกษา
546,251 คน

การผลิต 960,891 คน

ม.ปลาย
497,533 คน

การขายส่ง การขายปลีก
541,100 คน

ไม่ระบุ
175,788 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
275,585 คน
การก่อสร้าง 164,440 คน
การศึกษา 98,656 คน
อืน ๆ 499,186 คน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ
(1)

2. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
- ตาแหน่งงาน 1,942 อัตรา ลดลง 9.72%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
882 อัตรา (45.42%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ
เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

90 อัตรา (4.63%)

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

76 อัตรา (3.91%)

82 คน (4.34%)

พนักงานขายฯ

70 คน (3.70%)
61 คน (3.23%)

59 อัตรา (3.04%)

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
99 อัตรา (5.10%)

การผลิตอาหารปรุงสาเร็จฯ
โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด
การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง

ป.ตรี ขึ้นไป
21.64%
อนุปริญญา
0.42%

79 อัตรา (4.07%)

ปวส. 7.83%

75 อัตรา (3.86%)

การผลิตผลไม้และผักฯ

75 อัตรา (3.86%)

จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป
8.14%

จาแนกตามระดับการศึกษา

87 อัตรา (4.48%)

การขายส่งสินค้าทั่วไป

อนุปริญญา
5.66%

199 คน (10.53%)

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานบัญชี

พนักงานขายสินค้าฯ

629 คน (33.28%)

แรงงานในด้านการผลิตฯ
เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

102 อัตรา (5.25%)

พนักงานขายฯ

- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 1,890 คน
ลดลง 19.33% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ประถมศึกษา
และตากว่า 17.82%

ประถมศึกษา
และตากว่า 17.67%

1,890 คน

ปวช. 8.25%

ม.ต้น 24.71%

ม.ปลาย
19.47%

- การบรรจุงาน 1,647 คน ลดลง 12.63%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
802 คน (48.69%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ

ปวส. 11.33%

1,942 อัตรา
ปวช. 15.76%

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ
ม.ต้น 22.19%

ม.ปลาย
19.10%

88 คน (5.34%)

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

66 คน (4.01%)

พนักงานขายฯ

62 คน (3.76%)

พนักงานบัญชี

53 คน (3.22%)

(2)

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
84 คน (5.10%)
การผลิตผลไม้และผักฯ
64 คน (3.89%)

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

4. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ
จานวน 155 คน
ลดลง 7.74%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทการเดินทาง

56 คน (3.40%)

การผลิตกระดาษ ลอนลูกฟูกฯ

Re- Entry

การผลิตยางล้อและยางใน

52 คน (3.16%)

เดินทางด้วยตนเอง

การขนส่งสินค้าฯ

50 คน (3.04%)

บริษัทจัดหางานจัดส่ง

จาแนกตามระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
และตากว่า 18.76%

ป.ตรี ขึ้นไป
17.85%

9 คน (5.81%)

กรมการจัดหางานจัดส่ง

6 คน (3.87%)
2 คน (1.29%)

5. การทางานของคนต่างด้าว
จานวน 541,864 คน

1,647 คน
ม.ต้น 25.14%

ปวช. 7.16%
ม.ปลาย
20.22%

3. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีจานวน 815 อัตรา
- การแปรรูปอาหาร 61.47%
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 22.21%
- การบินและโลจิสติกส์ 6.63%
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 4.29%
- การแพทย์ครบวงจร 2.82%
- การเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ 2.21%
- ดิจิทัล 0.25%
- ยานยนต์สมัยใหม่ 0.12%

- ชั่วคราวทั่วไป 9,145 คน - BOI 495 คน
- ชนกลุ่มน้อย 21,663 คน - พิสูจน์สัญชาติ 119,117 คน
- นาเข้า 195,011 คน - จาเป็นเร่งด่วน - คน
- เดินทางไป-กลับ 80 คน
- มติครม.วันที่ 16 ม.ค. 61 163,920 คน
- มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62 31,589 คน
- กลุ่มประมงทะเล 844 คน

6. จานวนสถานประกอบการและลูกจ้าง
สถานประกอบการ 40,490 แห่ง
จาแนกตามขนาด

28,231 แห่ง

ขนาด 1-9 คน
ขนาด 10-49 คน

จาแนกตามระดับการศึกษา

8,958 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

1,526 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

1,513 แห่ง

ขนาด 500-999 คน
ป.ตรีขึ้นไป 6.13%

17 คน
(10.97%)
12 คน (7.74%)

นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน

นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน

อนุปริญญา
1.15%
ปวส. 9.71%

109 คน
(70.32%)

153 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป 109 แห่ง

ประถมศึกษา
และตากว่า 17.55%

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

อนุปริญญา
5.89%
ปวส. 11.78%

13,259 แห่ง

การขายส่ง การขายปลีก
815 อัตรา
ม.ต้น
23.93%

ปวช. 16.32%

ม.ปลาย
18.40%

การผลิต

10,943 แห่ง

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

2,796 แห่ง

การก่อสร้าง

2,521 แห่ง

โรงแรมและภัตตาคาร

2,501 แห่ง

(3)

7. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ

การจ้างงาน 1,061,625 คน
จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

110,022 คน

ขนาด 10-49 คน
ขนาด 50-99 คน

สถานประกอบการ
40,737 แห่ง

204,230 คน
109,266 คน
313,091 คน

ขนาด 100-499 คน
ขนาด 500-999 คน

221,507 คน

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การผลิต

7.02 แสนคน
1.32 แสนคน

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

0.39 แสนคน

โรงแรมและภัตตาคาร

0.37 แสนคน

การก่อสร้าง

0.33 แสนคน

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

ผู้ประกันตน
1.51 ล้านคน

เพิมขึ้น 1.95%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- ม.33 จานวน 1.11 ล้านคน
- ม.39 จานวน 1.34 แสนคน
- ม.40 จานวน 2.69 แสนคน

103,509 คน

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

การขายส่ง การขายปลีกฯ

เพิมขึ้น 2.40%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จานวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ
- สถานประกอบการ จานวน 11,776 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 310,086 คน
8. โรงงานอุตสาหกรรมทีได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการใหม่
จานวน 25 แห่ง
ลดลง 60.32%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

เงินทุน 1,555.48 ล้านบาท

การจ้างงาน 987 คน
กิ จ การป่ น หรื อ บดกระดู ก ไก่ หั ว ไก่ และไส้ ไ ก่
สาหรั บ ท าหรือ ผสมเป็ น อาหารสั ต ว์ กิ จการฆ่ า
ชาแหละ และแปรรูป สุก ร กิจการโรงไฟฟ้าจาก
เซลล์แสงอาทิตย์

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

(4)

