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1. ข้อมูลการท างานของประชากร ไตรมาส 2/2565 
 

 

ที่มา : ส านักงานสถติิแห่งชาต ิ

ประชากรรวม    
5,984,431 คน

อายุต  ากว่า 15 ปี 
831,398 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
5,153,033 คน

ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน              
(ผู้ที พร้อมท างาน)       
3,689,021 คน

ผู้ว่างงาน        
35,498 คน

ผู้มีงานท า    
3,652,542 คน

การผลิต 919,208 คน

เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง 905,796 คน

การขายส่ง การขายปลีก
693,613 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 
262,350 คน

การก่อสร้าง 173,882 คน

อื น 697,693 คน

ประถมศึกษาฯ 
1,486,124 คน

อุดมศึกษา         
768,215 คน

ม.ต้น       
654,215 คน

ม.ปลาย      
587,022 คน

ไม่ระบุ     
156,966 คน

ผู้รอฤดูกาล        
981 คน

ผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน              
(ผู้ที ไม่พร้อมท างาน)        

1,464,012 คน

ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนสิงหาคม 2565 
 

 

 

จัดท าโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก 
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2.  การให้บริการจัดหางานของรัฐ 
 ต าแหน่งงาน 6,799 อัตรา  
 - เพิ่มข้ึน  66.32% จากเดือนที่ผ่านมา 
 - เพิ่มข้ึน 98.11% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน   
        

 
 

 

 

การบรรจุงาน 2,553 คน  
    - เพ่ิมข้ึน  16.47% จากเดือนที่ผ่านมา 
 - เพ่ิมข้ึน  19.75% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

 

 

แรงงานด้านการผลิต/ท่ัวไป

แรงงานด้านการผลิต

เสมียนพนักงานท่ัวไปฯ

ตัวแทนนายหน้าบริการธุรกิจ

พนักงานดูแลความปลอดภัยฯ

อื่น ๆ

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

129 อัตรา (1.90%)

133 อัตรา (1.96%)

151 อัตรา (2.22%)

1,383 อัตรา (20.34%)

3,597 อัตรา (52.90%)

1,406 อัตรา (20.68%)

การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

การผลิตลูกกวาดและขนมฯ

การผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์แสดงภาพ

การผลิตอาหารปุรงส าเร็จฯ

การผลิตขนมไทยประเภทอบ

อื่น ๆ

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

192 อัตรา (2.82%)

200 อัตรา (2.94%)

200 อัตรา (2.94%)

205 อัตรา (3.02%)

284 อัตรา (4.18%)

5,718 อัตรา (84.10%)

จ าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต  ากว่า 36.43%

มัธยมศึกษา
44.05%

ปวส. 6.47%

ปวช. 7.60%

6,799 อัตรา

ป.ตรี ขึ้นไป 3.47%

อนุปริญญา 1.97%

แรงงานด้านการผลิต/ท่ัวไป

แรงงานด้านการผลิต

แรงงานด้านการประกอบ

เสมียนพนักงานท่ัวไปฯ

พนักงานดูแลความปลอภัยฯ

อื่น ๆ

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

377 คน (14.77%)

121 คน (4.74%)

121 คน (4.74%)

516 คน (20.21%)

1,390 คน (54.45%)

28 คน (1.10%)

การผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์แสดงภาพ

การผลิตอาหารปรุงส าเร็จ                           
บรรจุในภาชนะปิดสนิทฯ

การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

การบริการฟอกและย้อมสี

การผลิตสุรากลั่น

อื่น ๆ

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

1,753 คน (68.66%)

106 คน (4.15%)

133 คน (5.21%)

138 คน (5.41%)

156 คน (6.11%)

267 คน (10.46%)

จ าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต  ากว่า 28.83%

มัธยมศึกษา 45.87%

ปวส. 7.56%

ปวช. 5.56%
2,553 คน

ป.ตรี ขึ้นไป 12.18%
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ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 2,694 คน 
 - เพ่ิมข้ึน  4.30 จากเดือนที่ผ่านมา 
 - ลดลง 15.07% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

  
ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย   
มีจ านวน 3,073 อัตรา 
 - เพ่ิมข้ึน  56.63% จากเดือนที่ผ่านมา 
 - เพ่ิมข้ึน 86.02% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
 

10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที มีความต้องการแรงงาน  
5 อันดับแรก 

- การแปรรูปอาหาร   65.12% 
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  11.58% 
- ยานยนต์สมัยใหม่    7.91% 
- การบินและโลจิสติกส์  5.21% 
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 5.17% 
- อ่ืน ๆ     5.01% 

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

3. การเดินทางไปท างานในต่างประเทศ จ านวน 114 คน 
    - ลดลง  27.39% จากเดือนที่ผ่านมา 
    - เพิ่มข้ึน ประมาณ 1 เท่า จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
 

จ าแนกตามประเภทการเดินทาง จ านวน ร้อยละ 
- เดินทางด้วยตนเอง 12 10.53 
- กรมการจัดหางานจัดส่ง 2 1.75 
- นายจ้างพาลูกจ้างไปท างาน 5 4.39 
- นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน 4 3.51 
- บริษัทจัดหางานจัดส่ง 36 31.58 
- RE-ENTRY 55 48.25 

รวม 114 100.00 
ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

4. การท างานของคนต่างด้าวคงเหลือ  
    จ านวน 458,205 คน 
    - เพ่ิมข้ึน  4.04% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน  3.45% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
    จ าแนกตามการอนุญาต ดังนี้ 

- ทั่วไป 4,835 คน 
- น าเข้าตาม MOU 127,142 คน 
- ส่งเสริมการลงทุน(BOI) 414 คน 
- ชนกลุ่มน้อย 11,896 คน 
- มติครม.วันที่ 29 ธ.ค. 63   59,941 คน 
- มติครม.วันที่ 13 ก.ค. 64 188,407 คน 
- มติครม.วันที่ 28 ก.ย. 64    65,570 คน 

 
ที่มา : ส านกับริหารแรงงานต่างด้าว 

  

 

แรงงานด้านการผลิต/ท่ัวไป

แรงงานด้านการผลิต

แรงงานด้านการประกอบ

เสมียนพนักงานท่ัวไปฯ

พนักงานบัญชี

อื่น ๆ

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

34 อัตรา (1.26%)

129 อัตรา (4.79%)

136 อัตรา (5.05%)

481 อัตรา (17.85%)

1,378 อัตรา (51.15%)

536 อัตรา (19.90%)

จ าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต  ากว่า 26.99%

มัธยมศึกษา
45.25%

ปวส. 7.68%

ปวช. 5.68%

2,694 คน

ป.ตรี ขึ้นไป 14.29%
อนุปริญญา 

0.11%

จ าแนกตามระดับการศึกษาของ 10 อุตสาหกรรม

ประถมศึกษาและ
ต  ากว่า 38.07%

มัธยมศึกษา 
43.77%

ปวส. 5.86%

ปวช. 6.38%

3,073 อัตรา

ป.ตรี ขึ้นไป 4.13%
อนุปริญญา 

1.79%
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5. จ านวนสถานประกอบการและลูกจ้างคงเหลือ 
    สถานประกอบการ 44,669 แห่ง  
     - เพ่ิมข้ึน 0.55% จากเดือนที่ผ่านมา  
     - เพ่ิมข้ึน 3.66% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

 
จ านวนลูกจ้าง 1,065,677 คน  
  - ลดลง  1.02% จากเดือนที่ผ่านมา  
  - เพ่ิมข้ึน  2.05% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

 
ที่มา : ส านกังานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 

6. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
   สถานประกอบการ 42,527 แห่ง 
    - เพ่ิมข้ึน 0.31% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน 2.88% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
   ผู้ประกันตน 2,713,008 คน 
    - เพ่ิมข้ึน 0.12% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน 8.68% จากช่วงเดียวกันปีของก่อน 

มาตรา 
ก .ค .  ส .ค .   

ฏ  

ส .ค .  ช่วงเดียวกัน 

เดือนก่อน 

ช่วงเดียวกัน 

ปีก่อน 65 64 65 

ม.33 (คน) 1,080,823 1,044,154 1,083,195 0.22 3.74 

ม.39 (คน) 152,192 157,466 152,286 0.06 -3.29 

ม.40 (คน) 1,476,807 1,294,616 1,477,527 0.05 14.13 

ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านกังานประกนัสังคม (www.sso.go.th)  

จ านวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
 - สถานประกอบการ จ านวน 12,346 แห่ง 
 - ผู้ประกันตน จ านวน 299,943 คน 

ที่มา : ส านกังานประกนัสังคมจังหวัด 

7. โรงงานอุตสาหกรรมที ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่  

 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

30,736 แห่ง

10,596 แห่ง

1,666 แห่ง

1,440 แห่ง

156 แห่ง

75 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

จ าแนกตามขนาด 

14,576 แห่ง

11,672 แห่ง

3,664 แห่ง

2,841 แห่ง

2,754 แห่ง

การขายส่ง การขายปลีก

การผลิต

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ

การก่อสร้าง

โรงแรมและภัตตาคาร

สถานประกอบการ 
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

121,814 คน

231,393 คน

118,800 คน

290,912 คน

109,987 คน

192,771 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

จ าแนกตามขนาด 

677,114 คน

150,331 คน

43,840 คน

35,377 คน

31,044 คน

การผลิต

การขายส่ง การขายปลีก

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ

การก่อสร้าง

โรงแรมและภัตตาคาร

จ านวนลูกจ้าง
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

เงินทุน  1,434.90 ล้านบาท

การจ้างงาน   738 คน

กิจการห้องเย็น
กิจการผลิตสารสกัดจากสมุนไพร
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะท่อเหล็ก

จ านวน 28 แห่ง 
เพิ่มข้ึน  21.74% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 


