ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนมิถุนายน 2562
1. ข้อมูลการทางานของประชากร ไตรมาส 2/2562

ประชากรรวม
5,703,101 คน

อายุต่ากว่า 15 ปี
889,674 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
4,813,427 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
(ผู้ที่พร้อมทางาน)
3,438,823 คน

ผู้ว่างงาน
24,235 คน

ผู้มีงานทา
3,401,950 คน

ประถมศึกษาฯ
1,584,759 คน
ม.ต้น
587,615 คน

ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
(ผู้ที่ไม่พร้อมทางาน)
1,374,604 คน

ผู้รอฤดูกาล
12,638 คน
ในภาคเกษตรกรรม
835,844 คน

นอกภาคเกษตรกรรม
2,566,106 คน

อุดมศึกษา
553,935 คน

การผลิต 959,827 คน

ม.ปลาย
527,195 คน

การขายส่ง การขายปลีก
571,613 คน

ไม่ระบุ
148,446 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
261,825 คน
การก่อสร้าง 171,352 คน
กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ
110,086 คน
อื่น ๆ 491,404 คน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ
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2. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
- ตาแหน่งงาน 2,619 อัตรา เพิ่มขึ้น 19.86%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- การบรรจุงาน 2,083 คน เพิ่มขึ้น 11.09%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
109 คน (5.23%)

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
109 อัตรา (4.16%)

การขายยานยนต์ใหม่ฯ

81 อัตรา (3.09%)

โรงแรม รีสอร์ทฯ
การผลิตบรรจุภัณฑ์ฯ

73 อัตรา (2.79%)

การขายปลีกสินค้าฯ

70 อัตรา (2.67%)
66 อัตรา (2.52%)

การทอผ้าจากเส้นใยฯ

การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง
การขายยานยนต์ใหม่ฯ

71 คน (3.41%)

การผลิตผลไม้และผักฯ

71 คน (3.41%)

การขายส่งอาหารสัตว์

51 คน (2.45%)

การขายปลีกสินค้าฯ

50 คน (2.40%)

จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
680 คน (32.65%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ

จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
825 อัตรา (31.50%)

แรงงานในด้านการผลิตฯ
เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

131 อัตรา (5.00%)

พนักงานขายฯ

119 อัตรา (4.54%)

พนักงานขายสินค้าฯ
พนักงานบัญชี

พนักงานขายฯ

115 คน (5.52%)

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

102 คน (4.90%)

พนักงานบริการลูกค้า

100 คน (4.80%)

ช่างซ่อมเครื่องจักรกลฯ

105 อัตรา (4.01%)

87 คน (4.18%)

95 อัตรา (3.63%)

3. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 2,361 คน
ลดลง 12.26% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
527 คน (22.32%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ
เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

347 คน (14.70%)
234 คน (9.91%)

พนักงานบริการลูกค้า
พนักงานขายสินค้าฯ

95 คน (4.02%)

พนักงานขายฯ

90 คน (3.81%)

มีจานวน 941 อัตรา
- การแปรรูปอาหาร 54.94%
- การท่องเที่ยวฯ 21.36%
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 11.80%
- ยานยนต์สมัยใหม่ 4.25%
- การบินและโลจิสติกส์ 4.14%
- การแพทย์ครบวงจร 1.91%
- การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 0.96%
- ดิจิทัล 0.64%
จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป
8.93%

จาแนกตามระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
และต่ากว่า 13.72%

ป.ตรี ขึ้นไป
19.99%
อนุปริญญา
0.34%

ประถมศึกษา
และต่ากว่า 15.83%

อนุปริญญา
6.27%

ม.ต้น 20.12%

ปวส. 10.31%

ม.ต้น
20.40%

941 อัตรา

2,361 คน
ปวช. 18.38%

ปวส. 13.77%

ม.ปลาย
19.87%
ปวช. 12.37%

ม.ปลาย
19.70%
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4. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ
จานวน 201 คน

การจ้างงาน 1,062,423 คน
จาแนกตามขนาด

เพิ่มขึ้น 14.20%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ขนาด 1-9 คน
ขนาด 10-49 คน

จาแนกตามประเภทการเดินทาง
118 คน
(58.71%)

Re-Entry
29 คน
(14.43%)
27 คน
(13.43%)

นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน
บริษัทจัดหางานจัดส่ง
เดินทางด้วยตนเอง
นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน
กรมการจัดหางานจัดส่ง

208,074 คน

ขนาด 50-99 คน

108,308 คน

ขนาด 100-499 คน
ขนาด 500-999 คน

309,918 คน
105,352 คน

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

14 คน (6.97%)

222,806 คน

7 คน (3.48%)

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

6 คน (2.99%)

5. การทางานของคนต่างด้าว
ชั่วคราวทั่วไป
9,364 คน
(1.71%)

กลุ่มประมง
ทะเล
2,494 คน
(0.45%)
ตามมติครม.
วันที่ 16 ม.ค. 61
188,262 คน
(34.31%)

107,965 คน

การขายส่ง การขายปลีกฯ
พิสูจน์สัญชาติ
141,443 คน
(25.78%)

ต่างด้าว
คงเหลือ
548,702 คน

เดินทางไป กลับ 85 คน
(0.02%)

ชนกลุ่มน้อย
23,611 คน
(4.30%)

นาเข้า
182,879 คน
(33.33%)

สถานประกอบการ 40,264 แห่ง
จาแนกตามขนาด

1.32 แสนคน

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

0.39 แสนคน

โรงแรมและภัตตาคาร

0.37 แสนคน

การก่อสร้าง

0.32 แสนคน

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

7. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม
สถานประกอบการ
40,273 แห่ง

BOI 564 คน
(0.10%)

เพิ่มขึ้น 4.32%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ผู้ประกันตน
1.48 ล้านคน

6. จานวนสถานประกอบการและลูกจ้าง
27,839 แห่ง

ขนาด 1-9 คน
ขนาด 10-49 คน

7.02 แสนคน

การผลิต

เพิ่มขึ้น 3.23%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- ม.33 จานวน 1.10 ล้านคน
- ม.39 จานวน 1.33 แสนคน
- ม.40 จานวน 2.53 แสนคน

9,153 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

154 แห่ง

จานวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม
- สถานประกอบการ จานวน 11,443 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 294,328 คน

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

109 แห่ง

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัด

ขนาด 50-99 คน

1,513 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

1,496 แห่ง

8. โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการใหม่

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
13,157 แห่ง
การขายส่ง การขายปลีก
การผลิต

10,900 แห่ง

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

2,754 แห่ง

โรงแรมและภัตตาคาร

2,482 แห่ง

การก่อสร้าง

2,442 แห่ง

จานวน 44 แห่ง
ลดลง 45.68%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

เงินทุน 1,854.56 ล้านบาท
การจ้างงาน 846 คน
กิจการห้องเย็นเก็บสินค้า กิจการผลิตผลิตภัณฑ์
อาหารสาเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ กิจการทอผ้า

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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