ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนพฤศจิกายน 2562
1. ข้อมูลการทางานของประชากร ไตรมาส 3/2562

ประชากรรวม
5,709,208 คน

อายุต่ากว่า 15 ปี
885,457 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
4,823,751 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
(ผู้ที่พร้อมทางาน)
3,419,744 คน

ผู้ว่างงาน
27,604 คน

ผู้มีงานทา
3,378,409 คน

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

ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
(ผู้ที่ไม่พร้อมทางาน)
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
อื่น ๆ 499,186 คน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ
(1)

2. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
- ตาแหน่งงาน 2,188 อัตรา เพิ่มขึ้น 0.60%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 2,058 คน
ลดลง 9.74% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

988 อัตรา (45.16%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ

679 คน (32.99%)

แรงงานในด้านการผลิตฯ

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

82 อัตรา (3.75%)

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

พนักงานบัญชี

74 อัตรา (3.38%)

พนักงานขายฯ

พนักงานขายฯ

54 อัตรา (2.47%)

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

53 อัตรา (2.42%)

พนักงานขับรถยนต์
พนักงานบัญชี

178 อัตรา (8.14%)
125 อัตรา (5.71%)

การผลิตเสื้อผ้าฯ

ป.ตรี ขึ้นไป
17.20%

ปวส. 9.67%
96 อัตรา (4.39%)

การผลิตยางล้อและยางใน

81 คน (3.94%)
51 คน (2.48%)

ประถมศึกษา
และต่ากว่า 17.10%

อนุปริญญา
1.07%

117 อัตรา (5.35%)
การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก

98 คน (4.76%)

จาแนกตามระดับการศึกษา

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง

238 คน (11.56%)

2,058 คน

ปวช. 9.18%

ม.ต้น 26.24%

74 อัตรา (3.38%)

การขายยานยนต์ใหม่ฯ

ม.ปลาย
19.53%

จาแนกตามระดับการศึกษา
อนุปริญญา
5.26%

ป.ตรี ขึ้นไป
8.36%

ประถมศึกษา
และต่ากว่า 21.30%

- การบรรจุงาน 1,874 คน เพิ่มขึ้น 0.37%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
848 คน (45.25%)

ปวส. 10.24%

แรงงานในด้านการผลิตฯ
เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

2,188 อัตรา
ปวช. 14.17%

ม.ต้น 21.16%

ม.ปลาย
19.52%

112 คน (5.98%)

พนักงานบัญชี

73 คน (3.90%)

พนักงานขายฯ

58 คน (3.09%)

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

47 คน (2.51%)

(2)

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
72 คน (3.84%)
การผลิตขนมไทยประเภทอบ
71 คน (3.79%)

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก

จาแนกตามประเภทการเดินทาง

68 คน (3.63%)

การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายฯ

58 คน (3.09%)

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

119 คน
(70.00%)

Re- Entry
24 คน
(14.12%)
14 คน (8.24%)

เดินทางด้วยตนเอง

การผลิตผลไม้และผักฯ

44 คน (2.35%)

จาแนกตามระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
และต่ากว่า 15.85%

ป.ตรี ขึ้นไป
17.29%

บริษัทจัดหางานจัดส่ง
นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน

6 คน (3.53%)

กรมการจัดหางานจัดส่ง

4 คน (2.35%)

นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน

3 คน (1.76%)

5. การทางานของคนต่างด้าว
จานวน 536,253 คน

อนุปริญญา
0.16%
ปวส. 9.71%

4. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ
จานวน 170 คน
เพิ่มขึ้น 1.80%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

1,874 คน
ม.ต้น 27.37%

ปวช. 9.12%
ม.ปลาย
20.49%

3. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีจานวน 941 อัตรา
- การแปรรูปอาหาร 54.52%
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 11.69%
- ยานยนต์สมัยใหม่ 11.48%
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 6.48%
- การเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ 5.63%
- การแพทย์ครบวงจร 4.46%
- ดิจิทัล 2.55%
- การบินและโลจิสติกส์ 2.44%
- เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 0.74%

- ชั่วคราวทั่วไป 9,102 คน - BOI 499 คน
- ชนกลุ่มน้อย 21,562 คน - พิสูจน์สัญชาติ 125,544 คน
- นาเข้า 192,636 คน - จาเป็นเร่งด่วน 60 คน
- เดินทางไป-กลับ 72 คน
- มติครม.วันที่ 16 ม.ค. 61 171,283 คน
- มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62 14,625 คน
- กลุ่มประมงทะเล 870 คน

6. จานวนสถานประกอบการและลูกจ้าง
สถานประกอบการ 40,409 แห่ง
จาแนกตามขนาด

28,126 แห่ง

ขนาด 1-9 คน
ขนาด 10-49 คน

8,989 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

1,522 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

1,507 แห่ง

ขนาด 500-999 คน
ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

153 แห่ง
112 แห่ง

จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรีขึ้นไป 6.59%

ประถมศึกษา
และต่ากว่า 19.66%

อนุปริญญา
6.80%

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
13,247 แห่ง

การขายส่ง การขายปลีก

ปวส. 10.10%

941 อัตรา
ปวช. 15.30%
ม.ปลาย
20.51%

การผลิต
ม.ต้น
21.04%

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

10,931 แห่ง
2,789 แห่ง

การก่อสร้าง

2,502 แห่ง

โรงแรมและภัตตาคาร

2,497 แห่ง

(3)

7. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ

การจ้างงาน 1,064,623 คน
จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

109,407 คน

ขนาด 10-49 คน
ขนาด 50-99 คน

108,979 คน
311, 691 คน

225,813 คน

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การผลิต

ผู้ประกันตน
1.51 ล้านคน

เพิ่มขึ้น 2.41%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- ม.33 จานวน 1.11 ล้านคน
- ม.39 จานวน 1.34 แสนคน
- ม.40 จานวน 2.67 แสนคน

103,702 คน

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

การขายส่ง การขายปลีกฯ

เพิ่มขึ้น 2.38%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

205,031 คน

ขนาด 100-499 คน
ขนาด 500-999 คน

สถานประกอบการ
40,644 แห่ง

7.05 แสนคน

จานวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ
- สถานประกอบการ จานวน 11,672 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 308,759 คน

1.31 แสนคน

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

0.39 แสนคน

โรงแรมและภัตตาคาร

0.37 แสนคน

การก่อสร้าง

0.33 แสนคน

8. โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการใหม่
จานวน 65 แห่ง
ลดลง 13.33%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

เงินทุน 4,730.23 ล้านบาท

การจ้างงาน 3,035 คน

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
กิจการผลิตเสาเหล็กกล้า เคลือบสังกะสีส าหรับไฟฟ้า
แสงสว่างและราวเหล็กฯ กิจการผลิตแป้งดัดแปรงจาก
แป้งข้ า ว หรือแป้งมันส าปะหลังฯ กิจการผลิตเคเบิ้ล
สเปเซอร์และผลิตภัณฑ์พลาสติกโดยกระบวนการฉีด

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

(4)

