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1. ข้อมูลการท างานของประชากร ไตรมาส 4/2563 
 

 

ที่มา : ส านักงานสถติิแห่งชาต ิ

ประชากรรวม    
5,742,934 คน 

อายุต่ ากว่า 15 ปี 
873,730 คน 

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
4,869,204 คน 

ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน              
(ผู้ที่พร้อมท างาน)       
3,507,993 คน 

ผู้ว่างงาน        
50,438 คน 

ผู้มีงานท า    
3,454,629 คน 

การผลิต 898,192 คน 

เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง 829,830 คน 

การขายส่ง การขายปลีก 
626,151 คน 

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 
286,703 คน 

การก่อสร้าง 202,797 คน 

อ่ืน ๆ 610,955 คน 

ประถมศึกษาฯ 
1,543,641 คน 

อุดมศึกษา         
622,251 คน 

ม.ต้น       
619,381 คน 

ม.ปลาย      
541,156 คน 

ไม่ระบุ     
128,199 คน 

ผู้รอฤดูกาล        
2,926 คน 

 ผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน              
(ผู้ที่ไม่พร้อมท างาน)        

1,361,211 คน 

ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนมีนาคม 2564 
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2.  การให้บริการจัดหางานของรัฐ 
 ต าแหน่งงาน 4,650 อัตรา  
 - เพ่ิมข้ึน 2.31% จากเดือนที่ผ่านมา 
 - เพ่ิมข้ึน ประมาณ 2 เท่า จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
        

 
 

 

 

การบรรจุงาน 2,291 คน  
    - ลดลง 21.86% จากเดือนที่ผ่านมา 
 - เพ่ิมข้ึน 4.52% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 

 

แรงงานในด้านการผลิตฯ 

แรงงานด้านการประกอบ 

แรงงานด้านการผลิต 

พนักงานขับรถยนต์ฯ 

ตัวแทนนายหน้าฯ 

อื่น ๆ 

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก 

135 อัตรา (2.90%) 

181 อัตรา (3.89%) 

386 อัตรา (8.30%) 

1,044 อัตรา (22.45%) 

1,155 อัตรา (24.84%) 

1,749 อัตรา (37.61%) 

การผลิตผลไม้และผักฯ 

การผลิตส่วนประกอบฯ 

การผลิตไอศกรีมฯ 

การขนส่งผู้โดยสารฯ 

การผลิตอาหารปรุงส าเร็จฯ 

อื่น ๆ 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

158 อัตรา (3.40%) 

178 อัตรา (3.83%) 

200 อัตรา (4.30%) 

307 อัตรา (6.60%) 

548 อัตรา (11.78%) 

3,259 อัตรา (70.09%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษาและ 
ต่ ากว่า 22.30% 

มัธยมศึกษา 
33.33% 

ปวส. 11.51% 

ปวช. 12.37% 

4,650 อัตรา 

ป.ตรี ขึ้นไป 13.51%  

อนุปริญญา 6.99%  

แรงงานในด้านการผลิตฯ 

แรงงานด้านการประกอบ 

นักสังคมสงเคราะห์ท่ัวไป 

เสมียน เจ้าหน้าท่ีฯ 

แรงงานด้านการผลิต 

อื่น ๆ 

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก 

729 คน (31.82%) 

97 คน (4.23%) 

101 คน (4.41%) 

240 คน (10.48%) 

1,036 คน (45.22%) 

88 คน (3.84%) 

การผลิตส่วนประกอบอิเล็กฯ 

การผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ฯ 

กิจกรรมด้านการบริการฯ 

การผลิตผลไม้และผักฯ 

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 

อื่น ๆ 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

1,641 คน (71.63%) 

75 คน (3.27%) 

97 คน (4.23%) 

103 คน (4.50%) 

154 คน (6.72%) 

221 คน (9.65%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษาและ 
ต่ ากว่า 35.18% 

มัธยมศึกษา 35.18% 

ปวส. 7.20% 

ปวช. 7.20% 

2,291 คน 

ป.ตรี ขึ้นไป 15.06%  

อนุปริญญา 
0.17% 
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ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 2,958 คน 
 - ลดลง 16.53% จากเดือนที่ผ่านมา 
 - เพ่ิมข้ึน 4.01% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 
ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย   
มีจ านวน 2,630 อัตรา 
 - เพ่ิมข้ึน 23.71% จากเดือนที่ผ่านมา 
 - เพ่ิมข้ึน ประมาณ 3 เท่า จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่มีความต้องการ 
- การแปรรูปอาหาร 57.07%  
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 12.36% 
- ยานยนต์สมัยใหม่ 9.89% 
- การบินและโลจิสติกส์ 9.43% 
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 6.27% 
- ดิจิทัล 2.70% 
- การแพทย์ครบวงจร และการเกษตรและ 
  เทคโนโลยีชีวภาพ มีจ านวนเท่ากัน 1.03% 
- เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 0.23% 

 
ที่มา :  ระบบบริการจัดหางานในประเทศผา่นระบบอิเล็กทรอนกิส์ (e-Service) 

กรมการจัดหางาน 

3. การเดินทางไปท างานในต่างประเทศ จ านวน 55 คน 
    - เพ่ิมข้ึน 61.76% จากเดือนที่ผ่านมา 
    - ลดลง 44.44% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

จ าแนกตามประเภทการเดินทาง จ านวน ร้อยละ 
- เดินทางด้วยตนเอง 14 25.45 
- กรมการจัดหางานจัดส่ง 1 1.82 
- นายจ้างพาลูกจ้างไปท างาน 4 7.27 
- นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน 0 0.00 
- บริษัทจัดหางานจัดส่ง 16 29.09 
- RE-ENTRY 20 36.36 

รวม 55 100.00 
ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

4. การท างานของคนต่างด้าวคงเหลือ  
    จ านวน 475,787 คน 
    - ลดลง 2.78% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - ลดลง 17.18% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

    จ าแนกตามการอนุญาต ดังนี้ 
 - ชั่วคราวทั่วไป 9,177 คน - พิสูจน์สัญชาติ 12,547 คน 
 - น าเข้า 157,145 คน  - ยื่นค าขอทดแทน - คน 
 - BOI   615 คน   - ชนกลุ่มน้อย 22,101 คน
  - มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62  234,601 คน 
 - มติครม.วันที่ 4 ส.ค. 63     39,601 คน 

ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัด 
 

แรงงานในด้านการผลิตฯ 

แรงงานด้านการผลิต 

เสมียน เจ้าหน้าท่ีฯ 

แรงงานด้านการประกอบ 

เสมียนพนักงานท่ัวไปฯ 

อื่น ๆ 

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก 

1,018 คน (34.42%) 

192 คน (6.49%) 

122 คน (4.12%) 

117 คน (3.96%) 
1,156 คน (39.08%) 

353 คน (11.93%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษาและ 
ต่ ากว่า 31.41% 

มัธยมศึกษา 31.20% 

ปวส. 7.84% 

ปวช. 8.01% 

2,958 คน 

ป.ตรี ขึ้นไป 21.06%  

อนุปริญญา  
0.47%  

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษาและ
ต่ ากว่า 22.09% 

มัธยมศึกษา 
34.83% 

ปวส. 11.63% 

ปวช. 12.05% 

2,630 อัตรา 

อนุปริญญา 7.83% 

ป.ตรีขึ้นไป 11.56% 
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5. จ านวนสถานประกอบการและลูกจ้าง คงเหลือ 
    สถานประกอบการ 42,596 แห่ง  
     - เพ่ิมข้ึน 0.12% จากเดือนที่ผ่านมา  
     - เพ่ิมข้ึน 3.77% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 
การจ้างงาน 1,044,978 คน  
  - ลดลง 0.60% จากเดือนที่ผ่านมา  
  - ลดลง 1.75% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 
ที่มา : ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 

6. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
   สถานประกอบการ 41,109 แห่ง 
    - เพ่ิมข้ึน 0.09% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - ลดลง 0.48% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
   ผู้ประกันตน 1,505,915 คน 
    - ลดลง จ านวน 48 คน จากเดือนที่ผ่านมา  
    - ลดลง 1.10% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

มาตรา 
ก.พ.  มี .ค .  มี .ค .  จาก จากช่วงเดียว 

64 63 64 เดือนก่อน กันปีก่อน 

ม.33 (คน) 1,063,850 1,109,529 1,061,463 -0.22 -4.33 

ม.39 (คน) 147,422 135,468 147,733 0.21 9.05 

ม.40 (คน) 294,691 277,728 296,719 0.69 6.84 

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

จ านวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
 - สถานประกอบการ จ านวน 12,055 แห่ง 
 - ผู้ประกันตน จ านวน 279,472 คน 

ที่มา : ส านกังานประกนัสังคมจังหวัด 

7. โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่  

 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

29,638 แห่ง 

9,620 แห่ง 

1,625 แห่ง 

1,459 แห่ง 

164 แห่ง 

90 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  

13,963 แห่ง 

11,315 แห่ง 

2,915 แห่ง 

2,716 แห่ง 

2,674 แห่ง 

การขายส่ง การขายปลีก 

การผลิต 

บริการการเงิน ประกันภัยฯ 

การก่อสร้าง 

โรงแรมและภัตตาคาร 

สถานประกอบการ  
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

116,257 คน 

214,496 คน 

115,677 คน 

296,013  คน 

113,610 คน 

188,925  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  

678,177 คน 

137,636 คน 

38,509 คน 

33,752 คน 

33,296 คน 

การผลิต 

การขายส่ง การขายปลีก 

บริการการเงิน ประกันภัยฯ 

โรงแรมและภัตตาคาร 

การก่อสร้าง 

การจ้างงาน 
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

เงินทุน 1,329.15 ล้านบาท 

การจ้างงาน 1,045 คน 

กิจการผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือนฯ กิจการผลิต
กล่องกระดาษลูกฟูก กิจการน าสายไฟ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ มาผ่านกระบวนการบดย่อยร่อนแยกฯ 

จ านวน 44 แห่ง 
เพิ่มข้ึน 62.96% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 


