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1. ข้อมูลการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2563 
 

 

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ประชากรรวม    
5,729,696 คน

อายุต ่ากว่า 15 ปี 
878,721 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
4,850,975 คน

ผู้อยู่ในก่าลังแรงงาน              
(ผู้ที พร้อมท่างาน)       
3,428,201 คน

ผู้ว่างงาน        
57,186 คน

ผู้มีงานท่า    
3,359,507 คน

การผลิต 925,809 คน

เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง 790,378 คน

การขายส่ง การขายปลีก 
572,766 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 
272,022 คน

การก่อสร้าง 186,980 คน

อื น ๆ 611,552 คน

ประถมศึกษาฯ 
1,531,295 คน

อุดมศึกษา         
602,985 คน

ม.ต้น       
581,923 คน

ม.ปลาย      
499,460 คน

ไม่ระบุ     
143,844 คน

ผู้รอฤดูกาล        
11,509 คน

ผู้อยู่นอกก่าลังแรงงาน              
(ผู้ที ไม่พร้อมท่างาน)        

1,422,774 คน

ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนสิงหาคม 2563 
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2.  การให้บริการจัดหางานของรัฐ 
 ตำแหน่งงาน 3,430 อัตรา  
       - ลดลง 6.18% จากเดือนที่ผ่านมา  
      - เพ่ิมข้ึน 25.83% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

 
 

 

 

 

การบรรจุงาน 2,687 คน  
  - ลดลง 7.54% จากเดือนที่ผ่านมา  
  - เพ่ิมข้ึน 5.75% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

 

 

 
 

แรงงานในด้านการผลิตฯ

แรงงานด้านการผลิต

แรงงานด้านการประกอบ

พนักงานจัดส่งสินค้า

ตัวแทนนายหน้าฯ

จ่าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

108 อัตรา (3.15%)

133 อัตรา (3.88%)

263 อัตรา (7.67%)

550 อัตรา (16.03%)

801 อัตรา (23.35%)

การขนส่งสินค้าฯ

การผลิตบรรจุภัณฑ์ฯ

การผลิตน้้าตาลจากอ้อย

การผลิตส่วนประกอบอิเล็กฯ

การตกแต่งส้าเร็จสิ่งทอ

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

80 อัตรา (2.33%)

82 อัตรา (2.39%)

86 อัตรา (2.51%)

99 อัตรา (2.89%)

116 อัตรา (3.38%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 25.36%

มัธยมศึกษา 38.72%

ปวส. 10.85%

ปวช. 13.38%

3,430 อัตรา

ป.ตรี ขึ้นไป 7.23%

อนุปริญญา 4.46%

แรงงานในด้านการผลิตฯ

แรงงานด้านการผลิต

แรงงานด้านการประกอบ

ตัวแทนนายหน้าฯ

เสมียนพนักงานท่ัวไปฯ

จ่าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

62 คน (2.31%)

87 คน (3.24%)

170 คน (6.33%)

448 คน (16.67%)

946 คน (35.21%)

การผลิตส่วนประกอบอิเล็กฯ

การผลิตน้้าผลไม้และผัก

การผลิตยางล้อและยางใน

การขายปลีกสินค้าฯ

การผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ฯ

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

75 คน (2.79%)

76 คน (2.83%)

77 คน (2.87%)

92 คน (3.42%)

181 คน (6.74%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 24.45%

มัธยมศึกษา 43.10%

ปวส. 9.16%

ปวช. 9.23%

2,687 คน

ป.ตรี ขึ้นไป 13.96%

อนุปริญญา 0.11%
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ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 3,210 คน 
     - ลดลง 4.92% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน 32.59% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 
 

 

ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย   
มีจำนวน 1,371 อัตรา 
    - เพ่ิมข้ึน 6.28% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน 21.01% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที มีความต้องการ 

- การแปรรูปอาหาร 57.84%  
- การบินและโลจิสติกส์ 9.85% 
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 9.70% 
- ยานยนต์สมัยใหม่ 7.00% 
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 6.35% 
- ดิจิทัล 3.06% 
- เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 2.63%  
- การเกษตรและเทคโนโลยีชวีภาพ 2.48% 
- การแพทย์ครบวงจร 0.95% 
- หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม 0.15% 

 
ที่มา :  ระบบบริการจัดหางานในประเทศผา่นระบบอิเล็กทรอนกิส์ (e-Service) 

กรมการจัดหางาน 

3. การเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน 26 คน 
    - เพ่ิมข้ึนประมาณ 2 เท่า จากเดือนที่ผ่านมา  
    - ลดลง 84.34% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

4. การทำงานของคนต่างด้าวคงเหลือ  
    จำนวน 494,598 คน 
    - ลดลง 1.92% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - ลดลง 10.60% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
    จำแนกตามการอนุญาต ดังนี้ 
 - ชั่วคราวทั่วไป 8,645 คน - BOI 470 คน 
 - ชนกลุ่มน้อย 21,177 คน - พิสูจน์สัญชาติ 55,012 คน 
 - นำเข้า 165,969 คน - จำเป็นเร่งด่วน - คน 
 - เดินทางไป-กลับ - คน  
 - มติครม.วันที่ 16 ม.ค.61      34,779 คน 
 - มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62     208,546 คน 
 - กลุ่มประมงทะเล  - คน 
ที่มา : สำนกังานจัดหางานจังหวัด 

5. จำนวนสถานประกอบการและลูกจ้าง คงเหลือ 
    สถานประกอบการ 41,741 แห่ง  
     - เพ่ิมข้ึน 0.32% จากเดือนที่ผ่านมา  
     - เพ่ิมข้ึน 3.64% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

แรงงานในด้านการผลิตฯ

แรงงานด้านการผลิต

เสมียน เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสาร

แรงงานด้านการประกอบ

พนักงานบริการลูกค้า

จ่าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

989 คน (30.81%)

452 คน (14.08%)

181 คน (5.64%)

144 คน (4.49%)

131 คน (4.08%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 22.49%

มัธยมศึกษา 39.07%

ปวส. 10.72%

ปวช. 9.38%

3,210 คน

ป.ตรี ขึ้นไป 18.16%

อนุปริญญา 0.19%

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 28.37%

มัธยมศึกษา 36.03%

ปวส. 10.58%

ปวช. 12.76%

1,371 อัตรา

อนุปริญญา 4.96% ป.ตรีขึ้นไป 7.29%

6 คน 
(23.08%)

6 คน 
(23.08%)

7 คน 
(26.92%)

7 คน 
(26.92%)

นายจ้างพาลูกจ้างไปท้างาน

เดินทางด้วยตนเอง

บริษัทจัดหางานจัดส่ง

Re- Entry

จ่าแนกตามประเภทการเดินทาง
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การจ้างงาน 1,068,220 คน  
  - ลดลง 0.27% จากเดือนที่ผ่านมา  
  - เพ่ิมข้ึน 0.33% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 
ที่มา : สำนกังานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 

6. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
   สถานประกอบการ 41,125 แห่ง 
    - ลดลง 0.12% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน 1.89% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
   ผู้ประกันตน 1,486,833 คน 
    - ลดลง 0.07% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - ลดลง 0.68% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

มาตรา จากเดือน
ก่อน 

จากช่วง
เดียวกัน 

ม.33 จำนวน 1,059,156 คน -0.40% -4.14% 
ม.39 จำนวน   143,329 คน -1.03% 7.87% 
ม.40 จำนวน   284,348 คน 0.65% 9.69% 

ที่มา : สำนกังานประกนัสังคม 

 จำนวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
 - สถานประกอบการ จำนวน 12,113 แห่ง 
 - ผู้ประกันตน จำนวน 284,215 คน 
ที่มา : สำนกังานประกนัสังคมจังหวัด 

7. โรงงานอุตสาหกรรมที ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่  

 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

29,046 แห่ง

9,374 แห่ง

1,561 แห่ง

1,502 แห่ง

158 แห่ง

100 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 

13,673 แห่ง

11,124 แห่ง

2,852 แห่ง

2,652 แห่ง

2,614 แห่ง

การขายส่ง การขายปลีก

การผลิต

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

การก่อสร้าง

โรงแรมและภัตตาคาร

สถานประกอบการ 
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

113,490 คน

210,525 คน

112,207 คน

309,488 คน

109,085 คน

213,425 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 

700,895 คน

136,789 คน

38,991 คน

35,717 คน

33,139 คน

การผลิต

การขายส่ง การขายปลีกฯ

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

โรงแรมและภัตตาคาร

การก่อสร้าง

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

เงินทุน 2,528.02 ล้านบาท

การจ้างงาน 1,560 คน

กิจการฆ่าสัตว์ ล้างช่าแหละแปรรูปเน้ือไก่ฯ กิจการผลิต
เครื องดื มจากพืชผัก ผลไม้ฯ และกิจการผลิตกรดไฮโดร
คลอริก สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ฯ

จำนวน 37 แห่ง 
ลดลง 42.19% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 


