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1. ข้อมูลการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2563 
 

 

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ประชากรรวม    
5,722,599 คน

อายุต ่ากว่า 15 ปี 
880,940 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
4,841,659 คน

ผู้อยู่ในก่าลังแรงงาน              
(ผู้ที พร้อมท่างาน)       
3,474,674 คน

ผู้ว่างงาน        
23,174 คน

ผู้มีงานท่า    
3,445,876 คน

การผลิต 955,881 คน

เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง 797,285 คน

การขายส่ง การขายปลีก 
598,731 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 
275,866 คน

การก่อสร้าง 184,664 คน

อื น ๆ 633,450 คน

ประถมศึกษาฯ 
1,610,359 คน

อุดมศึกษา         
592,846 คน

ม.ต้น       
590,068 คน

ม.ปลาย      
511,925 คน

ไม่ระบุ     
140,679 คน

ผู้รอฤดูกาล        
5,623 คน

ผู้อยู่นอกก่าลังแรงงาน              
(ผู้ที ไม่พร้อมท่างาน)        

1,366,985 คน

ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนเมษายน 2563 
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2.  การให้บริการจัดหางานของรัฐ 
 - ตำแหน่งงาน 2,416 อัตรา ลดลง 30.07%  
       จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

 
 

 

 

 
- การบรรจุงาน 1,712 คน ลดลง 44.61%  
 จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

 

 

 
 

แรงงานด้านการผลิต

แรงงานในด้านการผลิตฯ

ผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ฯ

เสมียน เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บเอกสาร

ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจ

จ่าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

74 อัตรา (3.06%)

74 อัตรา (3.06%)

316 อัตรา (13.08%)

507 อัตรา (20.99%)

580 อัตรา (24.01%)

การผลิตเส้นใยประดิษฐ์

การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร

การผลิตขนมไทยประเภทอบ

การฆ่าและการบรรจุเน้ือสัตว์ฯ

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

80 อัตรา (3.31%)

96 อัตรา (3.97%)

103 อัตรา (4.26%)

106 อัตรา (4.39%)

316 อัตรา (13.08%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 27.44%

มัธยมศึกษา
38.45%

ปวส. 12.13%

ปวช. 13.66%

2,416 อัตรา

ป.ตรี ขึ้นไป 5.05%

อนุปริญญา 3.27%

แรงงานในด้านการผลิตฯ

แรงงานด้านการผลิต

เสมียน เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บเอกสาร

ช่างอัญมณีฯ

ผู้จัดการฝ่ายขายฯ

จ่าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

65 คน (3.80%)

68 คน (3.97%)

105 คน (6.13%)

166 คน (9.70%)

328 คน (19.16%)

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก

การผลิตกระดาษฯ

การขายปลีกสินค้าฯ

การขายยานยนต์ใหม่ฯ

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

55 คน (3.21%)

61 คน (3.56%)

63 คน (3.68%)

73 คน (4.26%)

164 คน (9.58%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 19.45%

มัธยมศึกษา 
35.63%

ปวส. 11.97%

ปวช. 11.86%

1,712 คน

ป.ตรี ขึ้นไป 
20.85%

อนุปริญญา 0.23%
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- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 2,753 คน 
  ลดลง 8.78% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

 

 
3. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย   
     มีจำนวน 994 อัตรา 

- การแปรรูปอาหาร 74.45%  
- ยานยนต์สมัยใหม่ 7.75% 
- การบินและโลจิสติกส์ 5.73% 
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3.02% 
- เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 2.41% 
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 2.31% 
- การแพทย์ครบวงจร 1.61% 
- ดิจิทัล 1.31%  
- การเกษตรและเทคโนโลยีชวีภาพ 0.91% 
- หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม 0.50% 
  

 
 

4. การเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ 
จำนวน 11 คน          ลดลง 94.76%  

               จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

 

5. การทำงานของคนต่างด้าว 
 จำนวน 511,566 คน 
 - ชั่วคราวทั่วไป 9,014 คน - BOI 493 คน 
 - ชนกลุ่มน้อย 21,453 คน - พิสูจน์สัญชาติ 60,347 คน 
 - นำเข้า 197,277 คน - จำเป็นเร่งด่วน - คน 
 - เดินทางไป-กลับ 54 คน  
 - มติครม.วันที่ 16 ม.ค.61      47,097 คน 
 - มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62     175,831 คน 
 - กลุ่มประมงทะเล  - คน 
 

 

 

 

 

 

แรงงานในด้านการผลิตฯ

เสมียน เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสาร

แรงงานด้านการผลิต

พนักงานบัญชี

ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจ

จ่าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

491 คน (17.84%)

401 คน (14.57%)

174 คน (6.32%)

150 คน (5.45%)

124 คน (4.50%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 16.06%

มัธยมศึกษา
31.31%ปวส. 13.22%

ปวช. 12.20%

2,753 คน

ป.ตรี ขึ้นไป 26.73%

อนุปริญญา 0.47%

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 40.74%

มัธยมศึกษา 
41.15%

ปวส. 6.94%

ปวช. 9.56% 994 อัตรา

อนุปริญญา 2.92% ป.ตรีขึ้นไป 3.92%

1 คน (9.09%)

1 คน (9.09%)

3 คน (27.27%)

6 คน (54.55%)

นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน

บริษัทจัดหางานจัดส่ง

นายจ้างพาลูกจ้างไปท างาน

Re- Entry

จ่าแนกตามประเภทการเดินทาง
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6. จำนวนสถานประกอบการและลูกจ้าง 

 

 

 

 
ที่มา : สำนกังานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 
 
 

7. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ 

 

 

 

 

 

 
 

 

จำนวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
 - สถานประกอบการ จำนวน 12,179 แห่ง 
 - ผู้ประกันตน จำนวน 302,103 คน 

8. โรงงานอุตสาหกรรมที ได้รับอนุญาตให้ประกอบ 
กิจการใหม่  

 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

28,711 แห่ง

9,123 แห่ง

1,564 แห่ง

1,513 แห่ง

154 แห่ง

103 แห่ง

ขนาด 1-9 คน

ขนาด 10-49 คน

ขนาด 50-99 คน

ขนาด 100-499 คน

ขนาด 500-999 คน

ขนาด 1,000 คนข้ึนไป

สถานประกอบการ 41,168 แห่ง
จ่าแนกตามขนาด 

13,486 แห่ง

11,028 แห่ง

2,814 แห่ง

2,586 แห่ง

2,562 แห่ง

การขายส่ง การขายปลีก

การผลิต

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

การก่อสร้าง

โรงแรมและภัตตาคาร

สถานประกอบการ 
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

111,917 คน

205,577 คน

112,490 คน

312,998 คน

106,017 คน

219,112 คน

ขนาด 1-9 คน

ขนาด 10-49 คน

ขนาด 50-99 คน

ขนาด 100-499 คน

ขนาด 500-999 คน

ขนาด 1,000 คนข้ึนไป

การจ้างงาน 1,068,111 คน
จ่าแนกตามขนาด 

7.04 แสนคน

1.34 แสนคน

0.39 แสนคน

0.36 แสนคน

0.32 แสนคน

การผลิต

การขายส่ง การขายปลีกฯ

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

โรงแรมและภัตตาคาร

การก่อสร้าง

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

เงินทุน 315.79 ล้านบาท

การจ้างงาน 414 คน

กิจการการผลิตเครื องประดับ กิจการผลิตน่้าผลไม้ 
ถนอมผัก พืชผลไม้ ไอศกรีม และกิจการผลิตตู้ควบคุม
ระบบไฟฟ้า

สถานประกอบการ 
41,047 แห่ง 

 

 ผู้ประกันตน  
1.51 ล้านคน 

- ม.33 จำนวน 1.09 ล้านคน 
- ม.39 จำนวน 1.35 แสนคน 
- ม.40 จำนวน 2.79 แสนคน 

 

   เพิ มขึ้น 2.32%  

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

   เพิ มขึ้น 2.34% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 
 

จำนวน 16 แห่ง 
ลดลง 70.37% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 


