1. ประชากรในภาคตะวันตก ไตรมาส 2/2561
ประชากรรวม
5.67 ล้านคน
อายุต่ากว่า 15 ปี
8.97 แสนคน

กาลังแรงงานที่
รอฤดูกาล
4.09 พันคน

เพิ่มขึ้น 0.54%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

กิจการผลิตภัณฑ์โลหะ โลหะขั้นมูลฐานฯ กิจการเคมีภัณฑ์
ปิโตรเลี่ยม การพิมพ์ กระดาษฯ และกิจการอาหาร
เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์จากพืช

ทางานบ้าน
3.94 แสนคน
เรียนหนังสือ
3.11 แสนคน

ผู้ว่างงาน
1.90 หมื่นคน

อื่นๆ
6.70 แสนคน

- อัตราการว่างงาน 0.56

การจ้างงาน 2,598 คน

เพิ่มขึ้น 33.33%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
1.38 ล้านคน

กาลังแรงงานปัจจุบัน
3.40 ล้านคน

ผู้มีงานทา
3.38 ล้านคน

เงินทุน 4.97 พันล้านบาท

จานวน 80 แห่ง

อายุ 15 ปีขึ้นไป
4.78 ล้านคน

กาลังแรงงานรวม
3.40 ล้านคน

2. โรงงานอุ ต สาหกรรมที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้
ประกอบกิจการใหม่

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

3. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
- ตาแหน่งงาน 2,081 อัตรา ลดลง 28.29%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
245 อัตรา (11.77%)

การผลิตไอศกรีมฯ

ผู้มีงานทา 3.38 ล้านคน ลดลง 0.14% จากปี 2560
- ในภาคเกษตร 8.65 แสนคน (25.62%)
- นอกภาคเกษตร 2.51 ล้านคน (74.38%)
ผู้มีงานทา จาแนกตามอุตสาหกรรม
8.96 แสนคน

การผลิต
การขายส่งฯ
กิจกรรมโรงแรมฯ
การก่อสร้าง

0.95 แสนคน

มัธยมศึกษาตอนต้น

0.58 ล้านคน

อุดมศึกษา

0.57 ล้านคน

ไม่ระบุ

- การบรรจุงาน 2,170 คน ลดลง 23.48%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
121 คน (5.58%)
109 คน (5.02%)
81 คน (3.73%)
78 คน (3.59%)

การขายปลีกสินค้าฯ

64 คน (2.95%)

การบริการด้านอาหารฯ

- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 2,344 คน
เพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่า จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามระดับการศึกษา

1.61 ล้านคน

ประถมศึกษาและต่ากว่า

56 อัตรา (2.69%)

การผลิตอาหารปรุงสาเร็จฯ

ผู้มีงานทา จาแนกตามระดับการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

การบริการด้านอาหารฯ

66 อัตรา (3.17%)

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

1.86 แสนคน

อื่นๆ

การขายปลีกสินค้าฯ

73 อัตรา (3.51%)

การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง

2.71 แสนคน

1.10 แสนคน

กิจกรรมโรงพยาบาล

156 อัตรา (7.50%)

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

5.60 แสนคน

การบริหารราชการฯ

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

ป.ตรี ขึ้นไป
19.11%

ประถมศึกษา
และต่ากว่า
15.36%

อนุปริญญา
0.13%

0.50 ล้านคน

2,344 คน

0.12 ล้านคน

มัธยมศึกษา
46.67%

ปวส. 10.15%
ปวช. 8.58%
ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

(1)

4. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย มีจานวน 955 อัตรา
- การแปรรูปอาหาร 54.66% - การท่องเที่ยวฯ 23.98%
- การแพทย์ครบวงจร 7.85% - การบินและโลจิสติกส์ 4.82%
- การเกษตรฯ 3.35%
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3.04%
- ยานยนต์สมัยใหม่ 1.57% - ดิจิทัล 0.73%
จาแนกตามระดับการศึกษา
อนุปริญญา 6.60%

ปริญญาตรีขึ้นไป
6.70%

ประถมศึกษา
และต่ากว่า
23.77%

6. การทางานของคนต่างด้าว
แรงงานต่างด้าว ประมาณ 5.73 แสนคน
เพิ่มขึ้น 4.79% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
แรงงานต่างด้าวที่ได้รับ
การผ่อนผันให้ทางาน
25,891 คน (4.52%)

แรงงานต่างด้าว
ถูกกฎหมาย 546,839 คน
(95.48%)

- ชนกลุ่มน้อย 25,891 คน

- ชั่วคราว (ทั่วไป) 10,082 คน
- พิสูจน์สัญชาติ 371,194 คน
- นาเข้า 164,971 คน
- BOI 587 คน
- เดินทาง ไป-กลับ 5 คน

955 อัตรา

ปวส. 9.53%

7. จานวนสถานประกอบการและลูกจ้าง
ปวช. 13.09%
มัธยมศึกษา 40.31%

ขนาด 1-9 คน

5. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ
มีจานวน 213 คน

เพิ่มขึ้น 17.03%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จาแนกตามประเภทการเดินทาง
120 คน
(56.34%)

Re-Entry
นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน
บริษัทจัดหางานจัดส่ง
เดินทางด้วยตนเอง
นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน
กรมการจัดหางานจัดส่ง

29 คน
(13.62%)
27 คน
(12.68%)
23 คน
(10.80%)
7 คน
(3.29%)
7 คน
(3.29%)

เพชรบุรี
12 คน
(5.63%)

ขนาด 10-49 คน
ขนาด 50-99 คน

1,427 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

1,435 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

162 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

109 แห่ง

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
12,833 แห่ง

ราชบุรี
42 คน
(19.72%)

กาญจนบุรี
35 คน
(16.43%)

สุพรรณบุรี
33 คน
(15.49%)

10,596 แห่ง

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

2,715 แห่ง

โรงแรมและภัตตาคาร

2,369 แห่ง

การก่อสร้าง

2,311 แห่ง

การจ้างงาน 1.04 ล้านคน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การผลิต
การขายส่ง การขายปลีกฯ

นครปฐม
41 คน
(19.25%)

8,829 แห่ง

การผลิต

สมุทรสงคราม
5 คน
(2.35%)
สมุทรสาคร
19 คน
(8.92%)

26,873 แห่ง

การขายส่ง การขายปลีกฯ

จาแนกตามภูมิลาเนา
ประจวบคีรีขันธ์
26 คน
(12.21%)

สถานประกอบการ 38,835 แห่ง
จาแนกตามขนาด

6.89 แสนคน
1.31 แสนคน

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

0.39 แสนคน

โรงแรมและภัตตาคาร

0.35 แสนคน

การก่อสร้าง

0.29 แสนคน

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

(2)

8. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม
สถานประกอบการ
39,307 แห่ง
ผู้ประกันตน
1.46 ล้านคน
- ม.33 จานวน 1.11 ล้านคน
- ม.39 จานวน 1.25 แสนคน
- ม.40 จานวน 2.29 แสนคน

เพิ่มขึ้น 12.09%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
เพิ่มขึ้น 17.11%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จานวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม
- สถานประกอบการ จานวน 11,519 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 304,870 คน
จาแนกตามจังหวัด
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี
15,513 คน 11,899 คน 24,551 คน
(3.90%)
(8.05%) กาญจนบุรี
(5.09%)
สมุทรสงคราม
19,401 คน
6,588 คน
(6.36%)
(2.16%)
สุพรรณบุรี
11,158 คน
(3.66%)
สมุทรสาคร
167,510 คน
(54.94%)

นครปฐม
48,250 คน
(15.83%)

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัด

(3)

