ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนพฤษภาคม 2562
1. ข้อมูลการทางานของประชากร ไตรมาส 1/2562

ประชากรรวม
5,694,601 คน

อายุตากว่า 15 ปี
890,068 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
4,804,533 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
(ผู้ทีพร้อมทางาน)
3,462,813 คน

ผู้ว่างงาน
19,570 คน

ผู้มีงานทา
3,438,750 คน

ประถมศึกษาฯ
1,661,370 คน
ม.ต้น
591,218 คน

ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
(ผู้ทีไม่พร้อมทางาน)
1,341,720 คน

ผู้รอฤดูกาล
4,493 คน
ในภาคเกษตรกรรม
872,065 คน

นอกภาคเกษตรกรรม
2,566,685 คน

อุดมศึกษา
568,429 คน

การผลิต 982,751 คน

ม.ปลาย
501,773 คน

การขายส่ง การขายปลีก
560,064 คน

ไม่ระบุ
115,959 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
257,808 คน
การก่อสร้าง 171,412 คน
การบริหารราชการและ
ป้องกันประเทศ 102,381 คน
อืน ๆ 492,268 คน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ
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2. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
- ตาแหน่งงาน 2,767 อัตรา ลดลง 4.06%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- การบรรจุงาน 2,761 คน เพิ่มขึ้น 27.88%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
401 คน (14.52%)

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
359 อัตรา (12.97%)

การบริการด้านอาหารฯ
โรงแรม รีสอร์ทฯ

132 อัตรา (4.77%)
100 อัตรา (3.61%)

การขายปลีกสินค้าฯ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต

81 อัตรา (2.93%)

การผลิตขนมไทยฯ

81 อัตรา (2.93%)

การบริการด้านอาหารฯ
โรงแรม รีสอร์ทฯ

134 คน (4.85%)
107 คน (3.88%)

การขายปลีกสินค้าฯ
การผลิตขนมไทยฯ

87 คน (3.15%)

การผลิตเครื่องดื่มฯ

84 คน (3.04%)

จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
815 คน (29.52%)

จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
791 อัตรา (28.59%)

แรงงานในด้านการผลิตฯ

282 อัตรา (10.19%)

พนักงานบริการอื่น ๆ

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

พนักงานบริการ

297 คน (10.76%)

พนักงานบริการลูกค้า

196 คน (7.10%)
173 คน (6.27%)

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

229 อัตรา (8.28%)

พนักงานบริการลูกค้า

แรงงานในด้านการผลิตฯ

105 คน (3.80%)

พนักงานขายฯ

129 อัตรา (4.66%)
101 อัตรา (3.65%)

พนักงานขายฯ

3. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 2,439 คน
เพิ่มขึ้น 0.91% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
660 คน (27.06%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ

244 คน (10.00%)

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

239 คน (9.80%)

พนักงานบริการลูกค้า

100 คน (4.10%)

พนักงานขายฯ
พนักงานขับรถยนต์

มีจานวน 1,317 อัตรา
- การท่องเที่ยวฯ 45.25%
- การแปรรูปอาหาร 41.91%
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 4.33%
- การบินและโลจิสติกส์ 2.66%
- ยานยนต์สมัยใหม่ 1.67%
- การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 1.52%
- การแพทย์ครบวงจร 1.44%
- ดิจิทัล 0.61%
- เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 0.61%

72 คน (2.95%)

จาแนกตามระดับการศึกษา
จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป
19.23%

ป.ตรี ขึ้นไป
9.04%

ประถมศึกษา
และตากว่า 12.71%

ประถมศึกษา
และตากว่า 14.27%

อนุปริญญา
8.12%

อนุปริญญา
0.12%

ม.ต้น 21.11%

ม.ต้น 21.07%

2,439 คน

ปวส. 12.07%

1,317 อัตรา

ปวส. 12.18%
ปวช. 16.25%
ปวช. 10.54%

ม.ปลาย
24.15%

ม.ปลาย
19.13%

(2)

4. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ

การจ้างงาน 1,062,650 คน
จาแนกตามขนาด

เพิ่มขึ้น 23.95%
จากช่วงเดียวกันปีกอ่ น

จานวน 207 คน

จาแนกตามประเภทการเดินทาง

ขนาด 1-9 คน
5,048 คน
(56.18%)

Re-Entry

นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน
เดินทางด้วยตนเอง
กรมการจัดหางานจัดส่ง
นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน

704 คน
(7.84%)
638 คน
(7.10%)
366 คน
(4.07%)
286 คน
(3.18%)

ขนาด 10-49 คน
ขนาด 50-99 คน

ตามมติครม.
วันที 16 ม.ค. 61
191,226 คน
(34.84%)

108,384 คน
221,288 คน

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

ชนกลุ่มน้อย
23,638 คน
(4.31%)

7.02 แสนคน

การผลิต
การขายส่ง การขายปลีกฯ
พิสูจน์สัญชาติ
142,156 คน
(25.90%)

ต่างด้าว
คงเหลือ
548,832 คน

นาเข้า
179,344 คน
(32.68%)

สถานประกอบการ 40,071 แห่ง
จาแนกตามขนาด

1.32 แสนคน

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

0.39 แสนคน

โรงแรมและภัตตาคาร

0.37 แสนคน

การก่อสร้าง

0.32 แสนคน

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

7. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม
สถานประกอบการ
40,178 แห่ง

BOI 559 คน
(0.10%)

เพิมขึ้น 5.38%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ผู้ประกันตน
1.48 ล้านคน

6. จานวนสถานประกอบการและลูกจ้าง
27,695 แห่ง

ขนาด 1-9 คน
ขนาด 10-49 คน

311,215 คน

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

ชัวคราวทัวไป
9,353 คน
(1.70%)

เดินทางไป กลับ 57 คน
(0.01%)

107,227 คน

ขนาด 500-999 คน

5. การทางานของคนต่างด้าว
กลุ่มประมง
ทะเล
2,499 คน
(0.46%)

207,286 คน

ขนาด 100-499 คน

1,943 คน
(21.62%)

บริษัทจัดหางานจัดส่ง

107,250 คน

เพิมขึ้น 4.09%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- ม.33 จานวน 1.09 ล้านคน
- ม.39 จานวน 1.33 แสนคน
- ม.40 จานวน 2.51 แสนคน

9,113 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

158 แห่ง

จานวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม
- สถานประกอบการ จานวน 11,485 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 292,530 คน

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

107 แห่ง

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัด

ขนาด 50-99 คน

1,496 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

1,502 แห่ง

8. โรงงานอุตสาหกรรมทีได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการใหม่

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
13,107 แห่ง
การขายส่ง การขายปลีก
การผลิต

10,860 แห่ง

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

2,737 แห่ง

โรงแรมและภัตตาคาร

2,462 แห่ง

การก่อสร้าง

2,413 แห่ง

จานวน 69 แห่ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 86.49%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

เงินทุน 2,584.98 ล้านบาท
การจ้างงาน 2,272 คน
กิจการผลิตน้าพืชผักผลไม้บรรจุกล่อง ยู.เอช.ที
กิจการล้าง ชาแหละ แกะ ต้ม นึง สัตว์น้า
กิจการผลิตและแบ่งบรรจุสารเคมีกาจัดศัตรูพืช

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(3)

