ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนธันวาคม 2563
1. ข้อมูลการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2563

ประชากรรวม
5,736,637 คน

อายุต่ากว่า 15 ปี
876,384 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
4,860,253 คน

ผู้อยู่ในก่าลังแรงงาน
(ผู้ทีพร้อมท่างาน)
3,447,058 คน

ผู้ว่างงาน
48,506 คน

ผู้มีงานท่า
3,387,899 คน

ผู้อยู่นอกก่าลังแรงงาน
(ผู้ทีไม่พร้อมท่างาน)
1,413,195 คน

ผู้รอฤดูกาล
10,653 คน

ประถมศึกษาฯ
1,540,871 คน

การผลิต 863,892 คน

อุดมศึกษา
612,166 คน

เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง 818,206 คน

ม.ต้น
590,732 คน

การขายส่ง การขายปลีก
591,718 คน

ม.ปลาย
511,179 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
301,028 คน

ไม่ระบุ
132,952 คน

การก่อสร้าง 184,559 คน

อืน ๆ 628,497 คน

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
(1)

2. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
ตำแหน่งงาน 4,156 อัตรา
- เพิ่มขึ้น 43.01% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น ประมาณ 2 เท่า จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จ่าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
1,568 อัตรา (37.73%)

แรงงานในด้านการผลิตฯ
แรงงานด้านการประกอบ

643 อัตรา (15.47%)

แรงงานด้านการผลิต

401 อัตรา (9.65%)

เสมียน เจ้าหน้าที่ฯ

จ่าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
1,426 คน (39.37%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ
แรงงานด้านการผลิต

350 คน (9.66%)

แรงงานด้านการประกอบ

335 คน (9.25%)

เสมียน เจ้าหน้าที่ฯ

145 อัตรา (3.49%)

ตัวแทนนายหน้าฯ

การบรรจุงาน 3,622 คน
- เพิ่มขึ้น 34.90% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น ประมาณ 2 เท่า จากช่วงเดียวกันปีก่อน

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

173 คน (4.78%)
106 คน (2.93%)

94 อัตรา (2.26%)

1,232 คน (34.01%)
อื่น ๆ

1,305 อัตรา (31.40%)
อื่น ๆ

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การผลิตส่วนประกอบฯ

508 อัตรา (12.22%)

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การผลิตส่วนประกอบอิเล็กฯ

414 คน (11.43%)

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารฯ

336 อัตรา (8.08%)

การผลิตอาหารปรุงสาเร็จฯ

135 คน (3.73%)

การผลิตปูนซีเมนต์

315 อัตรา (7.58%)

การผลิตผลไม้และผักฯ

118 คน (3.26%)

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค

110 คน (3.04%)

การผลิตผลไม้และผักฯ

161 อัตรา (3.87%)

การผลิตขนมไทยฯ

154 อัตรา (3.71%)

การขนส่ง

2,682 อัตรา (64.53%)

95 คน (2.62%)

872 คน (24.08%)

อื่น ๆ

อื่น ๆ

จ่าแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป 11.86%
อนุปริญญา 4.84%

จ่าแนกตามระดับการศึกษา
ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 23.92%

ป.ตรี ขึ้นไป 14.27%
อนุปริญญา 0.25%

ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 18.75%

ปวส. 6.24%
ปวส. 8.13%

ปวช. 13.91%

4,156 อัตรา

3,622 คน
มัธยมศึกษา
37.34%

ปวช. 8.01%

มัธยมศึกษา 52.48%

(2)

ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 4,455 คน
- เพิ่มขึ้น 44.50% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น ประมาณ 2 เท่า จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จ่าแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรีขึ้นไป 10.68%
อนุปริญญา 6.21%
ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 22.32%

จ่าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
1,690 คน (37.93%)

แรงงานในด้านการผลิตฯ
แรงงานด้านการผลิต

476 คน (10.68%)

เสมียน เจ้าหน้าที่ฯ

341 คน (7.65%)

แรงงานด้านการประกอบ

316 คน (7.09%)

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

128 คน (2.87%)
1,504 คน (33.76%)

อื่น ๆ

จ่าแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป 20.36%

ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 16.88%

อนุปริญญา
0.22%
ปวส. 6.53%

4,455 คน

ปวช. 6.87%
มัธยมศึกษา 49.14%

ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีจำนวน 2,191 อัตรา
- เพิ่มขึ้น 26.50% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น ประมาณ 3 เท่า จากช่วงเดียวกันปีก่อน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ทีมีความต้องการ
- การแปรรูปอาหาร 51.89%
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 23.96%
- การบินและโลจิสติกส์ 7.90%
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 5.07%
- ยานยนต์สมัยใหม่ 4.84%
- การเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ 4.61%
- การแพทย์ครบวงจร 0.82%
- ดิจิทัล 0.68%
- เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 0.14%
- หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม 0.09%

ปวส. 8.26%

2,191 อัตรา

ปวช. 14.61%

มัธยมศึกษา
37.93%

ที่มา : ระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
กรมการจัดหางาน

3. การเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน 56 คน
- เพิ่มขึ้น 36.59% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 63.87% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จำแนกตามประเภทการเดินทาง
- เดินทางด้วยตนเอง
- กรมการจัดหางานจัดส่ง
- นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงาน
- นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน
- บริษัทจัดหางานจัดส่ง
- RE-ENTRY
รวม

จำนวน
15
2
9
0
16
14
56

ร้อยละ
26.79
3.57
16.07
0.00
28.57
25.00
100.00

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

4. การทำงานของคนต่างด้าวคงเหลือ
จำนวน 517,350 คน
- ลดลง 1.84% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 4.52% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จำแนกตามการอนุญาต ดังนี้
- ชั่วคราวทั่วไป 9,073 คน - พิสูจน์สัญชาติ 35,651 คน
- นำเข้า 176,214 คน - ยื่นคำขอทดแทน 3 คน
- BOI 618 คน
- ชนกลุ่มน้อย 21,841 คน
- มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62 231,759 คน
- มติครม.วันที่ 4 ส.ค. 63 42,191 คน
ที่มา : สำนักงานจัดหางานจังหวัด

(3)

5. จำนวนสถานประกอบการและลูกจ้าง คงเหลือ
สถานประกอบการ 42,098 แห่ง
- เพิ่มขึ้น 0.19% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 3.97% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จ่าแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

694,057 คน

การขายส่ง การขายปลีก

137,482 คน

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

39,257 คน

โรงแรมและภัตตาคาร

35,357 คน

การก่อสร้าง

33,089 คน

9,459 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

1,574 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

1,503 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

การผลิต

29,312 แห่ง

ขนาด 10-49 คน

ขนาด 500-999 คน

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

ที่มา : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

155 แห่ง
95 แห่ง

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การขายส่ง การขายปลีก

13,765 แห่ง

การผลิต

6. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ
สถานประกอบการ 41,083 แห่ง
- ลดลง 0.17% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 0.85% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
ผู้ประกันตน 1,502,610 คน
- เพิ่มขึ้น 0.75% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 0.42% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

11,199 แห่ง

มาตรา

ธ.ค.

พ.ย.

พ.ย.

62

63

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

2,881 แห่ง

63

การก่อสร้าง

2,693 แห่ง

ม.33 (คน) 1,058,559 1,105,755

โรงแรมและภัตตาคาร

2,647 แห่ง

การจ้างงาน 1,061,690 คน
- ลดลง 0.33% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 0.01% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ขนาด 50-99 คน

ขนาด 500-999 คน
ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

1,066,389

0.74

-3.56

ม.39 (คน)

143,165

134,361

144,288

0.78

7.39

ม.40 (คน)

289,703

268,862

291,933

0.77

8.58

ที่มา : สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

7. โรงงานอุตสาหกรรมทีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่

212,006 คน
112,863 คน
311,010 คน

ขนาด 100-499 คน

เดือนก่อน กันปีก่อน

จำนวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ
- สถานประกอบการ จำนวน 12,181 แห่ง
- ผู้ประกันตน จำนวน 283,667 คน

114,535 คน

ขนาด 10-49 คน

จากช่วงเดียว

ที่มา : กองวิจยั และพัฒนา สำนักงานประกันสังคม (www.sso.go.th)

จ่าแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

จาก

จำนวน 84 แห่ง
เพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่า
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

เงินทุน 4,301.11 ล้านบาท
การจ้างงาน 1,815 คน

108,240 คน
กิ จ การผลิ ต หมึ ก พิ ม พ์ กิ จ การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร
ส่าเร็จรูปทีท่าจากแป้ง กิจการประกอบ ทดสอบ ชุดเครือง
ก่าเนิดไฟฟ้า

203,036 คน

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(4)

