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1. ข้อมูลการท างานของประชากร ไตรมาส 2/2564 
 

 

ที่มา : ส านักงานสถติิแห่งชาต ิ

ประชากรรวม    
5,756,266 คน 

อายุต  ากว่า 15 ปี 
868,,409 คน 

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
4,887,857 คน 

ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน              
(ผู้ที พร้อมท างาน)       
3,471,016 คน 

ผู้ว่างงาน        
41,011 คน 

ผู้มีงานท า    
3,424,042 คน 

เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง 851,390 คน 

การผลิต 846,361 คน 

การขายส่ง การขายปลีก 
586,314 คน 

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 
311,510 คน 

การก่อสร้าง 193,254 คน 

อื น ๆ 635,212 คน 

ประถมศึกษาฯ 
1,502,051 คน 

อุดมศึกษา         
686,944 คน 

ม.ต้น       
595,802 คน 

ม.ปลาย      
482,216 คน 

ไม่ระบุ     
157,028 คน 

ผู้รอฤดูกาล        
5,964 คน 

 ผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน              
(ผู้ที ไม่พร้อมท างาน)        

1,416,841 คน 

ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันตก เดือนตุลาคม 2564 
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2.  การให้บริการจัดหางานของรัฐ 
 ต าแหน่งงาน 2,838 อัตรา  
 - ลดลง 68.32% จากเดือนที่ผ่านมา 
 - ลดลง 4.70% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
        

 
 

 

 

การบรรจุงาน 1,524 คน  
    - ลดลง 29.18% จากเดือนที่ผ่านมา 
 - ลดลง 25.15% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 

 

แรงงานด้านการประกอบ 

แรงงานด้านการผลิต/ท่ัวไป 

แรงงานด้านการผลิต 

เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า 

ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูป 

อื่น ๆ 

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก 

94 อัตรา (3.31%) 

129 อัตรา (4.55%) 

308 อัตรา (10.85%) 

561 อัตรา (19.77%) 

693 อัตรา (24.42%) 

1,053 อัตรา (37.10%) 

การผลิตผลิตภัณฑ์จากเน้ือสัตว์ฯ 

การผลิตอาหารปรุงส าเร็จฯ 

การผลิตอาหารปรุงส าเร็จแช่แข็ง 

การบริการระบบโทรศัพท์ฯ 

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด 

อื่น ๆ 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

75 อัตรา (2.64%) 

100 อัตรา (3.52%) 

128 อัตรา (4.51%) 

438 อัตรา (15.43%) 

465 อัตรา (16.38%) 

1,632 อัตรา (57.51%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษาและ 
ต  ากว่า 23.26% 

มัธยมศึกษา 
39.61% 

ปวส. 10.11% 

ปวช. 11.66% 

2,838 อัตรา 

ป.ตรี ขึ้นไป 10.22%  

อนุปริญญา 5.14%  

แรงงานด้านการผลิต/ท่ัวไป 

แรงงานด้านการผลิต 

แรงงานด้านการประกอบ 

พนักงานจัดส่งสินค้า 

เสมียนพนักงานท่ัวไปฯ 

อื่น ๆ 

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก 

466 คน (30.58%) 

55 คน (3.61%) 

91 คน (5.97%) 

216 คน (14.17%) 

646 คน (42.39%) 

50 คน (3.28%) 

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
ส าเร็จรูป 

การผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์แสดงภาพ 

การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าฯ 

การผลิตเครื่องประดับจากอัญมณีฯ 

การผลิตส่วนประกอบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

อื่น ๆ 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

1,023 คน (67.13%) 

55 คน (3.61%) 

66 คน (4.33%) 

78 คน (5.12%) 

122 คน (8.01%) 

180 คน (11.81%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษาและ 
ต  ากว่า 30.91% 

มัธยมศึกษา 45.73% 

ปวส. 6.50% 

ปวช. 4.13% 

1,524 คน 

ป.ตรี ขึ้นไป 12.60%  
อนุปริญญา 

0.13% 



 (3) 
 

ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 2,319 คน 
 - ลดลง 19.31% จากเดือนที่ผ่านมา 
 - เพ่ิมข้ึน 0.65% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 
ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย   
มีจ านวน 681 อัตรา 
 - ลดลง 86.67% จากเดือนที่ผ่านมา 
 - ลดลง 58.55% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที มีความต้องการแรงงาน  
5 อันดับแรก 
- การแปรรูปอาหาร 50.22%  
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 28.78% 
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้และการท่องเที่ยว 
  เชิงสุขภาพ 8.96% 
- การบินและโลจิสติกส์ 6.75% 
- ยานยนต์สมัยใหม่ 1.76% 
- อ่ืน ๆ 3.52% 

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

3. การเดินทางไปท างานในต่างประเทศ จ านวน 40 คน 
    - เพ่ิมข้ึน 5.26% จากเดือนที่ผ่านมา 
    - มีจ านวนเท่ากับช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

จ าแนกตามประเภทการเดินทาง จ านวน ร้อยละ 
- เดินทางด้วยตนเอง 5 12.50 
- กรมการจัดหางานจัดส่ง 4 10.00 
- นายจ้างพาลูกจ้างไปท างาน 15 37.50 
- นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน 0 0.00 
- บริษัทจัดหางานจัดส่ง 5 12.50 
- RE-ENTRY 11 27.50 

รวม 40 100.00 
ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

4. การท างานของคนต่างด้าวคงเหลือ  
    จ านวน 504,473 คน 
    - ลดลง 0.11% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - ลดลง 2.41% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
    จ าแนกตามการอนุญาต ดังนี้ 
 - ชั่วคราวทั่วไป 8,749 คน  
 - พิสูจน์สัญชาติ 1,860 คน 
 - น าเข้า 151,598 คน  
 - BOI 635 คน  
 - ชนกลุ่มน้อย 22,406 คน 
 - มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62  207,890 คน 
 - มติครม.วันที่ 4 ส.ค. 63    33,917 คน 
 - มติครม.วันที่ 29 ธ.ค.63    46,770 คน 
 - มติครม.วันที่ 13 ก.ย. 64   30,648 คน 
 

 ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัด 

แรงงานด้านการผลิต/ท่ัวไป 

แรงงานด้านการผลิต 

เสมียน เจ้าหน้าท่ีฯ 

เสมียนพนักงานท่ัวไปฯ 

แรงงานด้านการประกอบ 

อื่น ๆ 

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก 

569 คน (24.54%) 

141 คน (6.08%) 

128 คน (5.52%) 

93 คน (4.01%) 
1,097 คน (47.30%) 

291 คน (12.55%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษาและ 
ต  ากว่า 24.11% 

มัธยมศึกษา 39.59% 

ปวส. 7.93% 

ปวช. 5.26% 

2,319 คน 

ป.ตรี ขึ้นไป 22.77%  

อนุปริญญา  
0.34%  

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษาและ
ต  ากว่า 23.05% 

มัธยมศึกษา 
56.24% 

ปวส. 6.90% 

ปวช. 3.82% 681 อัตรา 

อนุปริญญา 0.15% 
ป.ตรีขึ้นไป 9.84% 
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5. จ านวนสถานประกอบการและลูกจ้างคงเหลือ 
    สถานประกอบการ 43,029 แห่ง  
     - ลดลง 0.29% จากเดือนที่ผ่านมา  
     - เพ่ิมข้ึน 2.66% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 
การจ้างงาน 1,043,856 คน  
  - ลดลง 0.14% จากเดือนที่ผ่านมา  
  - ลดลง 2.19% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 
ที่มา : ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 

6. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
   สถานประกอบการ 41,364 แห่ง 
    - เพ่ิมข้ึน 0.14% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน 0.58% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
   ผู้ประกันตน 2,638,733 คน 
    - เพ่ิมข้ึน 0.11% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน 77.88% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

มาตรา 
ก.ย .  ต.ค .  ต.ค .  จาก จากช่วงเดียว 

64 63 64 เดือนก่อน กันปีก่อน 

ม.33 (คน) 1,035,165 1,053,613 1,027,731 -0.72 -2.46 

ม.39 (คน) 158,346 142,283 158,026 -0.20 11.06 

ม.40 (คน) 1,442,378 287,531 1,452,976 0.73 405.33 

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

จ านวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
 - สถานประกอบการ จ านวน 11,676 แห่ง 
 - ผู้ประกันตน จ านวน 259,772 คน 

ที่มา : ส านกังานประกนัสังคมจังหวัด 

7. โรงงานอุตสาหกรรมที ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่  

 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

30,047 แห่ง 

9,658 แห่ง 

1,628 แห่ง 

1,445 แห่ง 

161 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 

11,443 แห่ง 

3,594 แห่ง 

2,681 แห่ง 

2,660 แห่ง 

การขายส่ง การขายปลีก 

การผลิต 

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ 

การก่อสร้าง 

โรงแรมและภัตตาคาร 

สถานประกอบการ  
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

117,988 คน 

216,038 คน 

115,892 คน 

293,467 คน 

110,761 คน 

189,710  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  

672,953 คน 

140,414 คน 

45,253 คน 

32,231 คน 

30,937 คน 

การผลิต 

การขายส่ง การขายปลีก 

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ 

โรงแรมและภัตตาคาร 

การก่อสร้าง 

การจ้างงาน 
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

   เงินทุน  1,458.15  ล้านบาท 

      การจ้างงาน   698  คน 

   กิจการผลิตอาหารและเครื องดื มที ไม่มีแอลกอฮอล 
   กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสติก และกิจการ 
   โรงงานประกอบกิจการเกี ยวกับเครื องปรุงฯ 

จ านวน 41 แห่ง 
เพิ่มข้ึน 57.69% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 


