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1. ข้อมูลการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2564 
 

 

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ประชากรรวม    
5,768,640 คน

อายุต ่ากว่า 15 ปี 
863,138 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
4,905,502 คน

ผู้อยู่ในก่าลังแรงงาน              
(ผู้ที พร้อมท่างาน)       
3,430,046 คน

ผู้ว่างงาน        
33,718 คน

ผู้มีงานท่า    
3,392,413 คน

การผลิต 908,137 คน

เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง 822,936 คน

การขายส่ง การขายปลีก 
602,226 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 
262,745 คน

การก่อสร้าง 187,020 คน

อื น ๆ 609,350 คน

ประถมศึกษาฯ 
1,415,224 คน

อุดมศึกษา         
681,382 คน

ม.ต้น       
575,167 คน

ม.ปลาย      
554,316 คน

ไม่ระบุ     
166,325 คน

ผู้รอฤดูกาล        
3,915 คน

ผู้อยู่นอกก่าลังแรงงาน              
(ผู้ที ไม่พร้อมท่างาน)        

1,475,456 คน

ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนกุมภาพันธ์ 2565 

 

 

 

จัดทำโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก 
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2.  การให้บริการจัดหางานของรัฐ 
 ตำแหน่งงาน 5,008 อัตรา  
 - เพ่ิมข้ึน ประมาณ 1 เท่า จากเดือนที่ผ่านมา 
 - เพ่ิมข้ึน 10.19% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
        

 
 

 

 

การบรรจุงาน 2,448 คน  
    - เพ่ิมข้ึน 19.24% จากเดือนที่ผ่านมา 
 - ลดลง 16.51% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

 

 

แรงงานด้านการประกอบ

แรงงานด้านการผลิต

แรงงานด้านการผลิต/ท่ัวไป

วิศวกรอุตสาหกรรมการผลิตฯ

ผู้บรรจุหีบห่อและปิดฉลาก

อื่น ๆ

จ่าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

101 อัตรา (2.02%)

134 อัตรา (2.68%)

555 อัตรา (11.08%)

869 อัตรา (17.35%)

1,476 อัตรา (29.47%)

1,873 อัตรา (37.40%)

การผลิตส่วนประกอบ
อิเล็กทรอนิกส์

การผลิตผลิตภัณฑ์จากเน้ือสัตว์ฯ

การผลิตซอสและเครื่องปรุงฯ

การผลิตเครื่องปรุงอาหารฯ

การผลิตผลไม้และผักฯ

อื่น ๆ

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

210 อัตรา (4.19%)

212 อัตรา (4.23%)

213 อัตรา (4.25%)

316 อัตรา (6.31%)

1,415 อัตรา (28.25%)

2,642 อัตรา (52.76%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 20.61%

มัธยมศึกษา
33.97%

ปวส. 12.04%

ปวช. 13.64%

5,008 อัตรา

ป.ตรี ขึ้นไป 13.90%

อนุปริญญา 5.85%

แรงงานด้านการประกอบ

แรงงานด้านการผลิต/ท่ัวไป

แรงงานด้านการผลิต

ช่างเทคนิควิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

เสมียน เจ้าหน้าท่ีฯ

อื่น ๆ

จ่าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

709 คน (28.96%)

74 คน (3.02%)

279 คน (11.40%)

603 คน (24.63%)

739 คน (30.19%)

44 คน (1.80%)

การผลิตส่วนประกอบ
อิเล็กทรอนิกส์

การผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์แสดงภาพ

การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร

การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี

อื่น ๆ

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

1,318 คน (53.84%)

103 คน (4.21%)

105 คน (4.29%)

130  คน (5.31%)

152 คน (6.21%)

640 คน (26.14%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 24.31%

มัธยมศึกษา 49.67%

ปวส. 7.48%

ปวช. 5.92%

2,448 คน

ป.ตรี ขึ้นไป 12.54%

อนุปริญญา 0.08%
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ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 3,043 คน 
 - เพ่ิมข้ึน 23.40% จากเดือนที่ผ่านมา 
 - ลดลง 14.14% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

 
ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย   
มีจำนวน 3,390 อัตรา 
 - เพ่ิมข้ึน ประมาณ 2 เท่า จากเดือนที่ผ่านมา 
 - เพ่ิมข้ึน 59.45% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
 

10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที มีความต้องการแรงงาน  
5 อันดับแรก 

- การแปรรูปอาหาร 48.94%  
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 42.27% 
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้และการท่องเที่ยว 
  เชิงสุขภาพ 3.30% 
- การบินและโลจิสติกส์ 2.65% 
- ดิจิทัล  0.88% 
- อ่ืน ๆ 1.95% 

 
ที่มา :  ระบบให้บริการประชาชน (e-service.doe.go.th) ผ่านระบบ  
         Single Sign On ของกรมการจัดหางาน 

3. การเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน 86 คน 
    - เพ่ิมข้ึน 24.64% จากเดือนที่ผ่านมา 
    - เพิ่มข้ึน ประมาณ 2 เท่า จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
 

จำแนกตามประเภทการเดินทาง จำนวน ร้อยละ 
- เดินทางด้วยตนเอง 19 22.09 
- กรมการจัดหางานจัดส่ง 4 4.65 
- นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงาน 10 11.63 
- นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน 0 0.00 
- บริษัทจัดหางานจัดส่ง 22 25.58 
- RE-ENTRY 31 36.05 

รวม 86 100.00 
ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

4. การทำงานของคนต่างด้าวคงเหลือ  
    จำนวน 584,042 คน 
    - เพ่ิมข้ึน 1.26% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน 19.34% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
 

    จำแนกตามการอนุญาต ดังนี้ 
 - ชั่วคราวทั่วไป 8,916 คน - กรณีจำเป็นเร่งด่วน  -  คน 
 - นำเข้า 133,995 คน  - BOI  737 คน  
 - ชนกลุ่มน้อย 23,219 คน - ยื่นคำขอแทน   - คน 
 - มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62  127,425 คน 
 - มติครม.วันที่ 4 ส.ค. 63    20,007 คน 
 - มติครม.วันที่ 29 ธ.ค.63    48,564 คน 
 - มติครม.วันที่ 13 ก.ย. 64  145,142 คน 
 - มติครม.วันที่ 28 ก.ย. 64   76,037 คน 
 

 ที่มา : สำนักงานจัดหางานจังหวัด 

แรงงานด้านการประกอบ

แรงงานด้านการผลิต/ท่ัวไป

แรงงานด้านการผลิต

เสมียน เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บ
เอกสาร

ตัวแทนนายหน้าบริการธุรกิจ

อื่น ๆ

621 คน (20.41%)

359 คน (11.80%)

146 คน (4.80%)

116 คน (3.81%)
1,226 คน (40.29%)

575 คน (18.90%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 21.79%

มัธยมศึกษา 46.86%

ปวส. 7.89%

ปวช. 6.11%

3,043 คน

ป.ตรี ขึ้นไป 17.22%

อนุปริญญา 
0.13%

จ่าแนกตามระดับการศึกษาของ 10 อุตสาหกรรม

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 21.80%

มัธยมศึกษา 
32.60%

ปวส. 11.59%

ปวช. 12.48%

3,390 อัตรา

อนุปริญญา 
5.72%

ป.ตรีขึ้นไป 15.81%
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5. จำนวนสถานประกอบการและลูกจ้างคงเหลือ 
    สถานประกอบการ 43,779 แห่ง  
     - เพ่ิมข้ึน 0.93% จากเดือนที่ผ่านมา  
     - เพ่ิมข้ึน 2.90% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

 
จำนวนลูกจ้าง 1,066,903 คน  
  - เพ่ิมข้ึน  0.62% จากเดือนที่ผ่านมา  
  - เพ่ิมข้ึน  1.49% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

 
ที่มา : สำนกังานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 

6. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
   สถานประกอบการ 41,636 แห่ง 
    - เพ่ิมข้ึน 0.44% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน 1.37% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
   ผู้ประกันตน 2,690,212 คน 
    - เพ่ิมข้ึน 0.30% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน 78.64% จากช่วงเดียวกันปีของก่อน 

มาตรา 
 ม .ค .  ก.พ.  ก.พ.  จาก จากช่วงเดียว 

65 64 65 เดือนก่อน กันปีก่อน 

ม.33 (คน) 1,054,251 1,063,850 1,062,008 0.74 -0.17 

ม.39 (คน) 155,626 147,422 155,207 -0.27 5.28 

ม.40 (คน) 1,472,275 294,691 1,472,997 0.05 399.84 

ที่มา : กองวิจยัและพัฒนา สำนกังานประกนัสังคม (www.sso.go.th)  

จำนวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
 - สถานประกอบการ จำนวน 11,765 แห่ง 
 - ผู้ประกันตน จำนวน 284,854 คน 

ที่มา : สำนกังานประกนัสังคมจังหวัด 

7. โรงงานอุตสาหกรรมที ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่  

 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

30,087 แห่ง

10,004 แห่ง

1,619 แห่ง

1,438 แห่ง

159 แห่ง

85 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

จ่าแนกตามขนาด 

14,236 แห่ง

11,545 แห่ง

3,626 แห่ง

2,724 แห่ง

2,702 แห่ง

การขายส่ง การขายปลีก

การผลิต

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ

การก่อสร้าง

โรงแรมและภัตตาคาร

สถานประกอบการ 
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

118,539 คน

221,577 คน

115,369 คน

291,083 คน

111,444 คน

206,806  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

จ่าแนกตามขนาด 

687,386 คน

146,231 คน

43,688 คน

32,947 คน

30,857 คน

การผลิต

การขายส่ง การขายปลีก

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ

การก่อสร้าง

โรงแรมและภัตตาคาร

จ่านวนลูกจ้าง
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

เงินทุน  3,171.36 ล้านบาท

การจ้างงาน   3,352 คน

กิจการฆ่าสัตว์ปีก กิจการขุดตักดิน กรวด ทราย 
และกิจการผลิตน้่าแข็งซอง

จำนวน 33 แห่ง 
ลดลง 21.43% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 




