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CHAPTER:  EMPLOYMENT SERVICE IN THE WESTERN OF THAILAND,   
QUARTER 2/2019 (APRIL-JUNE)

APRIL-JUNE
2018

APRIL-JUNE
2019

%

Job Vacancies (Position) 6,744 8,841 31.09
Job Applicants (Persons) 7,997 7,762 -2.94
Job Placements (Persons) 6,048 7,935 31.20

PROVINCES
Job Vacancies

(Position)
Job Applicants

(Persons)
Job Placements

(Persons)

Total 8,841 7,762 7,935

Ratchaburi 698 328 259
Kanchanaburi 1,009 955 796
Suphan Buri 948 655 659
Nakhon Pathom 2,522 2,167 3,036
Samut Sakhon 1,573 1,531 1,390
Samut Songkhram 449 430 412

Phetchaburi 849 775 721

Prachuap Khiri Khan 793 921 662

TABLE 1  PROVIDING DOMESTIC EMPLOYMENT SERVICE IN THE WESTERN, 
     APRIL-JUNE 2018 AND 2019

TABLE 2  PROVIDING DOMESTIC EMPLOYMENT SERVICE, BY PROVINCES IN 
      THE WESTERN, APRIL-JUNE 2019

TABLE 3  NUMBER OF THAI WORKERS WORKING OVERSEAS, BY PROVINCES IN 
      THE WESTERN AND SENDING AGENCIES, APRIL-JUNE 2019

Units: Persons

PROVINCES

SENDING AGENCIES

RE-
ENTRY TotalSelf 

Arrangement 
Dept. of 

Employment

Employers 
Taking 
Workers 
Overseas 

for 
Working

Employers 
Sending 
Workers 
Overseas 

for 
Training 

Recruitment 
Agencies

Ratchaburi 5 2 23 3 2 81 116
Kanchanaburi 6 3 21 4 7 79 120

Suphan Buri 9 1 11 7 8 68 104

Nakhon Pathom 11 3 15 4 10 70 113

Samut Sakhon 2 3 6 0 8 38 57
Samut 
Songkhram 1 0 3 2 2 8 16

Phetchaburi 1 1 1 1 4 33 41
Prachuap Khiri 
Khan 6 3 4 0 6 32 51

Total 41 16 84 21 47 409 618



4Western Labour Market Situation
Quarter 2/2019 (April-June)

TABLE 4   NUMBER OF MIGRANT WORKERS GRANTED WORK PERMITS IN THAILAND. 
                BY PROVINCES IN THE WESTERN, APRIL-JUNE 2019

TABLE 5   NUMBER OF POPULATION BY LABOUR FORCE STATUS, IN THE WESTERN,           
                APRIL-JUNE 2018 AND 2019

Source : Employment Office

Units: Persons

Units: Persons

Provinces

Type of Permission

General
Nationality 
Verification

New
Recruit-

ment

Under 
BOI and 

Other 
Law

Clement 
worked

According
to the

Cabinet

Sea
Fishing

Ratchaburi 633 8,208 10,384 96 2,493 49,547

Kanchanaburi 193 2,389 7,847 0 7,685 35,721

Suphan Buri 232 2,530 5,325 2 234 16,345

Nakhon Pathom 2,436 19,251 43,116 112 5,950 112,634

Samut Sakhon 3,609 94,350 95,850 153 5,613 265,318

Samut Songkhram 86 3,977 2,182 0 404 15,171

Phetchaburi 1,097 3,117 11,544 70 872 21,733

Prachuap Khiri
Khan

1,078 7,621 6,631 131 360 32,233

Total 9,364 141,443 182,879 564 23,611 548,702

27,773 0

17,522 0

8,022 0

41,769 0

65,263 480

7,833 689

4,914 119

15,206 1,206

188,262 2,494

Total
Border 
Area 

Points 
of Entry

0

85

0

0

0

0

0

0

85

CHAPTER : THE LABOUR FORCE SURVEY IN THE WESTERN OF THAILAND,   
APRIL-JUNE 2019

Source : Statistical Office

LABOUR FORCE STATUS 2018 2019 % ∆ 
Total 5,672,922 5,703,101  

Persons over 15 years 4,776,016 4,813,427

Total labour force 3,400,966 3,438,823

 1.  Current labour 3,396,874 3,426,185
1.1  At work 3,377,872 3,401,950  

1.2  Unemployed 19,002 24,235  

2.  Seasonally inactive labour force 4,092 12,638  

 Not in force>15 years of age 1,375,050 1,374,604
1.  Household work 393,844 402,500

2.  Studies 311,049 313,988

3.  Others 670,158 658,117

Persons under 15 years 896,906 889,674  
Unemployment rate 0.56 0.70

0.53

0.78

1.11 

0.86 
0.71

27.54

208.87

-0.03 
2.20 

0.94 

-1.80 

-0.81
0.14 
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 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที ่สองของปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.3 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.8 
ในไตรมาสก่อนหน้า ด้านการใช้จ่ายมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน 
และการใช้จ่ายของรัฐบาล ในขณะที ่การส่งออกสินค้าปรับตัวลดลง ด้านการผลิต การผลิตสาขาเกษตรกรรม 
และสาขาอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงในขณะที่การผลิตสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร และสาขาการขนส่ง 
และสถานที่เก็บสินค้า ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม การผลิตสาขาก่อสร้าง และสาขาไฟฟ้า 
ก๊าซฯขยายตัวเร่งขึ้น และสาขาการขายส่ง ขายปลีก ขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง เมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว 
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที ่สองของปี 2562 ขยายตัวจากไตรมาสแรกของปี 2562 ร้อยละ 0.6 (QoQ_SA) 
รวมครึ่งแรกของปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.6

 แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2562 สศช. คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2562 จะขยายตัวร้อยละ 2.7 – 3.2 
โดยม ีแรงสน ับสน ุนสำค ัญประกอบด้วย (1) แนวโน ้มการขยายต ัวในเกณฑ์ด ีของอ ุปสงค ์ภายในประเทศ 
ที ่จะยังมีความต่อเนื ่องในช่วงครึ ่งหลังของปี ทั ้งในด้านการใช้จ่ายภาคครัวเรือน และการลงทุนภาคเอกชน (2) 
แนวโน้มการปรับตัวดีขึ ้นอย่างช้า ๆ ของการส่งออกในช่วงครึ ่งปีหลัง ตามการปรับตัวของภาคการส่งออกและ             
การผลิตต่อมาตรการกีดกันทางการค้าที ่คาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ ้น (3) การดำเนินมาตรการขับเคลื ่อน 
เศรษฐก ิจของภาคร ัฐ และ (4) ฐานการขยายต ัวท ี ่อย ู ่ ในระด ับต ่ำซ ึ ่ งจะเป ็นป ัจจ ัยสน ับสน ุนเพ ิ ่ม เต ิม 
ในการขยายตัวทางเศรษฐกิจเร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ทั้งนี ้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะลดลงร้อยละ 1.2 
การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.2 และร้อยละ 3.8 ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั ่วไป  
เฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 0.7-1.2 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 5.9 ของ GDP

ภาวะเศรษฐกิจไทย

การลงทุนในภาคตะวันตก

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก 
ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.) ปี 2562 

ที่มา : กองยุทธศาศตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โรงงาน 
167 แห่ง

เงินลงทุน 
8.12 พันล้านบาท

การจ้างงาน 
4,860 คน

ลดลง 5.65% 
จากช่วงเดียวกันปกี่อน ราชบุรี 18 แห่ง

กาญจนบุรี 14 แห่ง
สุพรรณบุรี 7 แห่ง
นครปฐม 33 แห่ง

สมุทรสาคร 86 แห่ง
สมุทรสงคราม 2 แห่ง
เพชรบุรี 4 แห่ง
ประจวบคีรีขันธ์ 3 แห่ง

เพ่ิมขึ้น 75.72% 
จากช่วงเดียวกันปกี่อน

ลดลง 27.36% 
จากช่วงเดียวกันปกี่อน

 เมื่อพิจารณาเงินลงทุน พบว่า จังหวัดสมุทรสาครมีเงินลงทุน 
มากท่ีสุดประมาณ 3.83 พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.23 รองลงมา 
ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 2.30 พันล้านบาท (ร้อยละ 28.27) 
จังหวัดนครปฐม ประมาณ 1.03 พันล้านบาท (ร้อยละ 12.63) 
และจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 4.47 ร้อยล้านบาท (ร้อยละ 5.50)

จำนวนโรงงาน จำแนกตามจังหวัด

 จากข้อมูลของสำนักงานจัดหางานจังหวัด 8 จังหวัดในภาคตะวันตก ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.) ปี 2562                  
(ณ เดือนมิถุนายน) มีจำนวนแรงงานต่างด้าว ประมาณ 5.49 แสนคน เป็นแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาติให้ทำงาน 
ตามมติครม. เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 61 และมติครม. เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 61 ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
มากที่สุด จำนวน 188,262 คน คิดเป็นร้อยละ 34.31 ของจำนวนแรงงานต่างด้าวคงเหลือทั้งหมด รองลงมาได้ นำเข้า 
(ร้อยละ 33.33) พิสูจน์สัญชาติ (ร้อยละ 25.78) ชนกลุ่มน้อย (ร้อยละ 4.30) ชั ่วคราวทั่วไป (ร้อยละ 1.71) 
คนต่างด้าวกลุ ่มประมงทะเล (ร้อยละ 0.45) BOI (ร้อยละ 0.10) และการเดินทางไป-กลับ (ร้อยละ 0.02) 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จำนวนแรงงานต่างด้าวลดลงร้อยละ 14.02



6Western Labour Market Situation
Quarter 2/2019 (April-June)

 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน พบว่า จังหวัดสุพรรณบุรี มีเงินลงทุน เพิ่มขึ้นมากที่สุด ประมาณ 9 เท่า 
รองลงมาได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร และเพชรบุรี ร้อยละ 44.01 และ 19.95 ตามลำดับ ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 
ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม กาญจนบุรี และราชบุรี มีเงินลงทุน ลดลงร้อยละ 67.43, 64.81, 55.22, 37.00, และ     
36.86 ตามลำดับ

ที่มา :  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ตารางแสดงจํานวนโรงงาน เงินลงทุน และการจ้างงาน ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่ 
ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.) ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561

 8 จังหวัดภาคตะวันตกมีประชากรประมาณ 5.70 ล้านคน เป็นเพศชาย 2.79 ล้านคน เพศหญิง 2.92 ล้านคน 
เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานร้อยละ 60.08 ของจำนวนประชากร อยู่นอกกำลังแรงงานร้อยละ 24.10 ผู้มีงานทำประมาณ 
3.40 ล้านคน หรือร้อยละ 99.29 ของผู้อยู่ในกำลังแรงงาน ผู้ว่างงานมีร้อยละ 0.70

ที่มา : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ประชากรและกำลังแรงงาน (Labour Force)

จำนวนสถานประกอบการและลูกจ้าง 
5 อันดับแรก

จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

ผู้มีงานทำ 3.40 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน ร้อยละ 0.71
ผู้ว่างงาน 2.42 หมื่นคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.70

การขายส่ง การขายปลีก
13,157 แห่ง (32.68%) 
132,454 คน (12.47%)

การผลิต
10,900 แห่ง (27.07%)
701,660 คน (66.04%) 

บริการการเงิน ประกันภัยฯ
2,754 แห่ง (6.84%)
38,781 คน (3.65%) 

โรงแรมและภัตตาคาร
2,482 แห่ง (6.16%)
36,944 คน (3.48%) 

การก่อสร้าง
2,442 แห่ง (6.06%)
31,621 คน (2.98%)

01

02

03

04

05

จำนวนโรงงาน

(แห่ง)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

การจ้างงาน

(คน)

จำนวนโรงงาน

(แห่ง)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

การจ้างงาน

(คน)

ราชบุรี 16 557.16 195 18 351.78 307

กาญจนบุรี 18 709.37 399 14 446.93 264

สุพรรณบุรี 13 243.76 247 7 2,295.69 136

นครปฐม 37 2,289.60 1,179 33 1,025.28 617

สมุทรสาคร 79 2,662.88 2,367 86 3,834.81 3,357

สมุทรสงคราม 5 70.32 113 2 22.90 75

เพชรบุรี 6 103.00 87 4 123.55 66

ประจวบคีรีขันธ์ 3 54.00 34 3 19.00 38

รวม 177 6,690.10 4,621 167 8,119.94 4,860

จังหวัด

ไตรมาส 2 ปี 2561 ไตรมาส 2 ปี 2562

ผู้มีงานทำส่วนใหญ่อยู่นอกภาคเกษตรกรรม มากที่สุดร้อยละ 75.43 
และภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 24.57
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 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.) ปี 2561 พบว่า จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นประมาณ 3.02 หมื่นคน 
(ร้อยละ 0.53) และผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นประมาณ 5.23 พันคน (ร้อยละ 27.54) ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงานลดลงจำนวน         
446 คน (ร้อยละ 0.03) และประชากรที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ลดลงประมาณ 7.23 พันคน (ร้อยละ 0.81)

 ผู้มีงานทำส่วนใหญ่ทำงานอยู่นอกภาคเกษตรกรรมประมาณ 2.57 ล้านคน (ร้อยละ 75.43) ของจำนวน 
ผู้มีงานทำท้ังหมด และอยู่ในภาคเกษตรกรรมประมาณ 8.36 แสนคน (ร้อยละ 24.57) เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2 
(เม.ย.-มิ.ย.) ปี 2561 พบว่า ผู้มีงานทำเพิ่มขึ้นประมาณ 2.41 หมื่นคน (ร้อยละ 0.71) โดยเพิ่มขึ้นเฉพาะผู้มีงานทำ 
นอกภาคเกษตรกรรมร้อยละ 2.13 ส่วนภาคเกษตรกรรมลดลงร้อยละ 3.41

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 ผู้มีงานทำส่วนใหญ่ทำงานใน อาชีพพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด มากที่สุดร้อยละ 20.16 
ของผู้มีงานทำทั้งหมด รองลงมาคือ อาชีพผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง ร้อยละ 19.90 
อาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในด้านการขายและการให้บริการ ร้อยละ 16.77 อาชีพผู้ปฏิบัติงานในโรงงานและเครื่องจักร 
และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ ร้อยละ 15.82 และอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้า 
ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 13.63 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.) ปี 2561 พบว่าประเภทอาชีพผู้ปฏิบัติงาน

ในโรงงาน และเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 
อาช ี พผ ู ้ ปฏ ิ บ ั ต ิ ง านด ้ านความสามารถทางฝ ี ม ื อ 
และธุรกิจการค้าที ่เก ี ่ยวข้อง อาชีพผู ้บ ัญญัติกฎหมาย 
ข้าราชการระดับอาวุโสและผู้จัดการ และอาชีพผู้ปฏิบัติงาน 
ที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง มีจำนวนเพิ่มขึ้น 
ส ่ วนประ เภทอาช ีพผ ู ้ ป ระกอบว ิ ชาช ีพด ้ านต ่ า ง ๆ 
อาช ีพผ ู ้ ประกอบว ิ ชาช ีพด ้ าน เทคน ิค สาขาต ่ า ง ๆ 
และอาชีพที่เกี่ยวข้อง อาชีพเสมียน อาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ 
ในด้านการขายและการให้บริการ และอาชีพพนักงานบริการ 
และพนักงานในร้านค้าและตลาด มีจำนวนผู้มีงานทำลดลง

ผู้มีงานทำจำแนกตามอาชีพ (Employment by Occupation)

ประชากรประมาณ

5.70 ล้านคน

อายุตํ่ากว่า 15 ปี

8.90 แสนคน

อายุ 15 ปีขึ้นไป

4.81 ล้านคน

กําลังแรงงาน

3.44 ล้านคน

ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน

1.37 ล้านคน

ทํางานบ้าน
4.03 แสนคน

เรียนหนังสือ
3.14 แสนคน

อื่นๆ
6.58 แสนคน

กําลังแรงงานที่รอฤดูกาล
1.26 หมื่นคน

กําลังแรงงานปัจจุบัน
3.43 ล้านคน

ผู้มีงานทํา
3.40 ล้านคน

ผู้ว่างงาน
2.42 หมื่นคน
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ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ตารางแสดงจํานวนผู้มีงานทําภาคตะวันตก จําแนกตามประเภทอาชีพ 
ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.) ปี 2562 กับปี 2561

หน่วย  :  คน

 ผู ้ม ีงานทำนอกภาคเกษตรกรรม 2.57 ล้านคน แยกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก พบว่า 
อุตสาหกรรมการผลิต มีจำนวนผู้มีงานทำมากที่สุด ร้อยละ 28.21 รองลงมาคือ การขายส่ง การขายปลีก ร้อยละ 16.80 
กิจกรรมโรงแรมและอาหาร ร้อยละ 7.70 การก่อสร้าง ร้อยละ 5.04 และกิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ ร้อยละ 3.24

ผูมีงานทำจำแนกตามอุตสาหกรรม (Employment  by  Industrial) 

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ภาคเกษตรกรรม
835,844 คน

นอกภาคเกษตรกรรม
2,566,685 คน

การผลิต
959,827 คน (28.21%)

กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
110,086 คน (3.24%)

ผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรม
5 อันดับแรก

จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

การขายส่ง การขายปลีก
571,613 คน (16.80%)

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
261,825 คน (7.70%)

การก่อสร้าง
171,352 คน (5.04%)

ผู้มีงานทำ
3,401,950 คน

ไตรมาส 2
(เมษายน-มิถุนายน)

ปี 2561 

ไตรมาส 2
(เมษายน-มิถุนายน)

ปี 2562
% ∆

3,377,872 3,401,950 0.71 

ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการ ระดับอาวุโสและผู้จัดการ 87,137 91,047 4.49 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ 153,157 137,075 -10.50 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิค สาขาต่าง ๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง 117,923 111,372 -5.56 

เสมียน 132,670 126,735 -4.47 

พนักงานบริการ และพนักงานในร้านค้าและตลาด 687,631 685,965 -0.24 

ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝมีือในด้านการเกษตรและการประมง 674,809 677,002 0.32 

ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝมีือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง 432,807 463,790 7.16 

ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 494,129 538,078 8.89 

อาชีพขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ ในด้านการขายและการให้บริการ 597,098 570,612 -4.44 

คนงานซึ่งมิได้จําแนกไว้ในหมวดอื่น 511 274 -46.37 

ประเภทอาชีพ

ยอดรวม
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 ผู้มีงานทำที่มีการศึกษาระดับต่ำกว่าประถมศึกษา มีสัดส่วนมากที่สุดประมาณ 8.11 แสนคน คิดเป็นร้อยละ    
23.84 ของผู้มีงานทำทั้งหมด รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 22.74 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น            
ร้อยละ 17.27 ระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 16.28 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 15.50 และไม่ระบุวุฒิการศึกษา             
ร้อยละ 4.36 เปรียบเทียบกับรายไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.) ปี 2561 พบว่า เกือบทุกระดับการศึกษามีจำนวน ผู้มีงานทำ 
ลดลง ยกเว้น การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับการศึกษาตอนปลาย มีจำนวนเพิ่มขึ้น

ผูมีงานทำจำแนกตามระดับการศึกษา (Employment by Education)

 จากข้อมูลของระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน นายจ้าง/สถานประกอบการ 
แจ้งความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงานมาใช้บริการ และการบรรจุงาน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน ปรากฏรายละเอียด 
ดังนี้

 กรมการจัดหางานได้รับแจ้งความต้องการแรงงาน (ตำแหน่งงานว่าง) จากนายจ้าง/สถานประกอบการ ไตรมาส 2 
(เมษายน-มิถุนายน) ปี 2562 จำนวน 8,841 อัตรา ผู้สมัครงานมาใช้บริการ จำนวน 7,762 คน การบรรจุงาน           
จำนวน 7,935 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน พบว่า ความต้องการแรงงาน และการบรรจุงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 
31.09 และ 31.20 ตามลำดับ ส่วนผู้สมัครงาน ลดลงร้อยละ 2.94

ความตองการแรงงานผานบริการจัดหางานโดยรัฐ

การใหบริการจัดหางาน

ความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.09  จังหวัดนครปฐม เพิ่มขึ้นมากที่สุด
ส่วนใหญ่ต้องการผู้ที่จบการศึกษาระดับ ม.ต้น มากที่สุด

ผู้สมัครงานมาใช้บริการลดลงร้อยละ 2.94 โดยจังหวัดนครปฐม 
มีผู้สมัครงานมากที่สุด ส่วนใหญ่เป็นผู้จบการศึกษาระดับ ม.ปลาย มากที่สุด

การบรรจุงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.20 โดยจังหวัดนครปฐม เพิ่มขึ้นมากที่สุด
ผู้จบการศึกษาระดับ ม.ปลาย และระดับ ม.ต้น ได้รับการบรรจุงานมากที่สุด

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

จำนวนผูมีงานทำ และอัตราการวางงาน

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้มีงานทำ และอัตราการว่างงานของภาคตะวันตก จำแนกรายจังหวัด 
ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.) ปี 2562

จำนวน(คน) (รอยละ )

จำ
นว

นผ
ูมีง

าน
ทำ

อัต
รา

กา
รว

าง
งา

น

ผูมีงานทำ อัตราการวางงาน

ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

265,950

677,248

455,111451,346

270,454
110,443

708,925

462,473

1.23

0.68

0.68

0.48
0.80

0.42

1.11

0.31
0

200,000

400,000

600,000

800,000

0.00

0.50

1.00

1.50

 นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการแรงงาน 
ที ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มากที ่ส ุด 
คิดเป็นร้อยละ 19.65 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ร้อยละ 18.73 ระดับปวช. ร้อยละ 17.40 
ระด ับประถมศ ึกษาและต ่ ำกว ่ า ร ้อยละ 13.94              
เม ื ่อเปร ียบเทียบกับช ่วงเด ียวกันปีก ่อน พบว ่า 
ความต้องการแรงงานเพิ ่มขึ ้นในทุกระดับการศึกษา 
โดยระดับปริญญาตรี เพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมาได้แก่ 
ร ะด ั บอน ุ ป ร ิญญา ร ะด ั บม ั ธยมศ ึ กษาตอนต ้ น 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับปวช. ระดับปวส. 
และระดับประถมศึกษา และต่ำกว่า



10Western Labour Market Situation
Quarter 2/2019 (April-June)

 สถานประกอบการมาใช้บริการที ่แจ้งความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน (ตำแหน่งงานว่าง)              
มีจำนวน 8,841 อัตรา เป็นเพศชาย 911 อัตรา เพศหญิง 378 อัตรา และไม่ระบุเพศ 7,552 อัตรา

ความต้องการแรงงาน

ความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 และ ปี 2561

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

ความต้องการแรงงาน

ไตรมาส 2 ปี 2561

ไตรมาส 2 ปี 2562

ผู้สมัครงานมาใช้บริการ การบรรจุงาน

¨Ó¹Ç¹ (¤¹)

6,744

8,841
7,997 7,762

6,048

7,935

01

03

02

04

05

อุตสาหกรรมทีม่ีความต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก ได้แก่

การผลิต เช ่น การผลิตผลิตภัณฑ ์พลาสติก การผลิตบรรจุภัณฑ ์พลาสติก 
การผลิตผลไม้และผกับรรจกุระป๋อง การผลิตปลาบรรจกุระป๋อง การผลิตประต ูหน้าต่าง 
กรอบประตู หน้าต่าง ประตูใหญ่ และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันที่ทําจากโลหะ

ท่ีพกัแรมและบรกิารด้านอาหาร เช่น การบรกิารด้านอาหารในภตัตาคาร/ร้านอาหาร 
โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด การบริการด้านอาหาร การบริการด้านอาหารบนแผงลอย 
และตลาด การบริการห้องพักหรือที่พักอาศัยสําหรับนักเรียน/นักศึกษา

กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน เช่น กิจกรรมการบริการระบบรักษา 
ความปลอดภัย กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล การให้เช ่าและ 
การให้เช่าแบบลิสซิ่งฯ กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสํานักงานแบบเบ็ดเสร็จ 
กิจกรรมการทําความสะอาดพื้นผิวภายนอกอาคาร

การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และจกัรยานยนต์ เช่น การขายปลกี 
สินค้าอื่น ๆ ในร้านค้าท่ัวไป การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ 
รถตู ้ และรถบรรทุกขนาดเล็ก การขายส่งสินค้าท่ัวไป ร้านสะดวกซื้อ/มินิมาร์ท 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต

กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ เช่น กิจกรรมทางวิชาชีพ 
วิทยาศาสตร์และเทคนิคอื่น ๆ กิจกรรมของบริษัทโฆษณา กิจกรรมการออกแบบ 
และตกแต่งภายใน กิจกรรมให้คําปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน กิจกรรม 
ทางกฎหมาย
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 สถานประกอบการมาใช้บริการที ่แจ้งความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน (ตำแหน่งงานว่าง)              
มีจำนวน 8,841 อัตรา เป็นเพศชาย 911 อัตรา เพศหญิง 378 อัตรา และไม่ระบุเพศ 7,552 อัตรา

แผนภูมิแสดงความต้องการแรงงาน จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ไตรมาส 2 ปี 2562 และปี 2561

 จากแผนภูมิ เมื ่อเปรียบเทียบความต้องการแรงงานตามประเภทอุตสาหกรรมในไตรมาสที ่ 2 ปี 2562              
กับปี 2561 พบว่า

 อุตสาหกรรมที ่ม ีความต้องการแรงงานเพิ ่มขึ ้น โดยคิดเป็นร้อยละ พบว่า อุตสาหกรรมเกษตรกรรม 
การป่าไม้และการประมง กิจกรรมการจ้างงานในครัวเร ือนกิจกรรมการผลิตสินค้า และบริการที ่ทำขึ ้นเอง     
เพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถจำแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร กิจกรรมวิชาชีพ 
วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำและระบบการปรับอากาศ การก่อสร้าง การจัดหาน้ำ 
การจัดการน้ำเสียและของเสียรวมถึงกิจกรรมที ่เกี ่ยวข้อง กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย การศึกษา 
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ การผลิต 
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์ ตามลำดับ

 อุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานลดลง โดยคิดเป็นร้อยละ พบว่า อุตสาหกรรมการบริหารราชการ 
การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน 
กิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า      
ตามลำดับ

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

การบริหารราชการการป้องกันประเทศฯ

ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน

กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์

กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

การขายส่งและการขายปลีกฯ

การผลิต

กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ

ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ

กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

การศึกษา

กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

การจัดหาน้ำ การจัดการน้ำเสียฯ

การก่อสร้าง

ไฟฟ้า ก๊าซ  ไอน้ำและระบบการปรับอากาศ

กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ฯ

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนฯ

เกษตรกรรมการป่าไม้และการประมง

ลด

เพิ่ม

จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

(อัตรา)

108
25

238
108

34
24

59
43
38
29

141
129

1,598
1,905

3,479
4,307

41
53

35
48

109
150

17
24

66
121

48
94

73
160

628
1,527

5
13

14
56

0
1

13
24

ไตรมาส 2 ปี 2561

ไตรมาส 2 ปี 2562
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แผนภูมิแสดงความต้องการแรงงาน จำแนกตามประเภทอาชีพ ไตรมาส 2 ปี 2562 และปี 2561

แผนภูมิแสดงความต้องการแรงงาน จำแนกตามระดับการศึกษา ไตรมาส 2 ปี 2562 และปี 2561

 ประเภทอาชีพที่สถานประกอบการต้องการแรงงานมากที่สุด คือ อาชีพขั้นพื้นฐาน จำนวน 3,041 อัตรา 
คิดเป็นร้อยละ 34.40 (เช่น แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ แรงงานทั่วไป แรงงานด้านการผลิต พนักงานจัดส่งสินค้า 
ยามรักษาการณ์ แรงงานก่อสร้างถนน เขื่อน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) รองลงมาได้แก่ พนักงานบริการ พนักงานขาย 
ในร้านค้าและตลาด จำนวน 1,677 อัตรา (ร้อยละ 18.97) ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1,367 อัตรา 
(ร้อยละ 15.46) เสมียน เจ้าหน้าที่ จำนวน 1,229 อัตรา (ร้อยละ 13.90) ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ          
จำนวน 574 อัตรา (ร้อยละ 6.49)

 ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการมีจำนวน 7,762 คน เป็นเพศชาย 3,178 คน หญิง 4,584 คน เป็นผู้จบการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุด จำนวน 1,674 คน คิดเป็นร้อยละ 21.57 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ร้อยละ 20.57 ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 19.72 ระดับปวส. ร้อยละ 13.46 ระดับประถมศึกษาและต่ำกว่า ร้อยละ 
12.73 ระดับปวช. ร้อยละ 11.74 และระดับอนุปริญญา ร้อยละ 0.21 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน พบว่า 
ผู้สมัครงานลดลงร้อยละ 2.94

 นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการแรงงาน 
ที ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มากที ่ส ุด 
คิดเป็นร้อยละ 19.65 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ร้อยละ 18.73 ระดับปวช. ร้อยละ 17.40 
ระด ับประถมศ ึกษาและต ่ ำกว ่ า ร ้อยละ 13.94              
เม ื ่อเปร ียบเทียบกับช ่วงเด ียวกันปีก ่อน พบว ่า 
ความต้องการแรงงานเพิ ่มขึ ้นในทุกระดับการศึกษา 
โดยระดับปริญญาตรี เพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมาได้แก่ 
ร ะด ั บอน ุ ป ร ิญญา ร ะด ั บม ั ธยมศ ึ กษาตอนต ้ น 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับปวช. ระดับปวส. 
และระดับประถมศึกษา และต่ำกว่า

ผูสมัครงาน

ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสฯ

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ

ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

เสมียน  เจ้าหน้าที่

พนักงานบริการฯ

ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง

ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ

ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานฯ

อาชีพงานพื้นฐาน

ผู้ฝึกงาน

จำแนกตามระดับการศึกษา

จำนวน (คน)

ประถมศึกษา
และต่ำกวา

มัธยมศึกษา
ตอนตน

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

ปวช.

ปวส.

อนุปริญญา

ป.ตรี ขึ้นไป

1,016
1,232

1,314
1,737

1,257
1,656

1,168
1,538

905
1,128

504
692

580
858

จำแนกตามประเภทอาชีพ

(อัตรา)

ไตรมาส 2 ปี 2561

ไตรมาส 2 ปี 2562

ไตรมาส 2 ปี 2561

ไตรมาส 2 ปี 2562

239
131
143

220
928

1,367
1,120

1,229

1,014
1,677

60
45

3
19

537
574

512
538

2,188
3,041



13Western Labour Market Situation
Quarter 2/2019 (April-June)

 จากแผนภูมิ  เมื่อพิจารณาตามประเภทอาชีพจะเห็นได้ว่า อาชีพงานพื้นฐานมีจำนวนผู้มาสมัครงานมากที่สุด เช่น 
แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ แรงงานทั่วไป แรงงานด้านการผลิต แรงงานบรรจุ พนักงานจัดส่งสินค้า แรงงาน    
ก่อสร้างถนน เขื ่อน และอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้อง เมื ่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน พบว่า ผู ้สมัครงานลดลง 
เกือบทุกประเภทอาชีพ ยกเว้น ประเภทอาชีพช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง อาชีพผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน 
ผู ้ควบคุมเครื ่องจักรและผู ้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ อาชีพพนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด 
ที่มีจำนวนผู้สมัครงานเพิ่มขึ้น

 เมื่อพิจารณาผู้สมัครงานตามช่วงอายุ พบว่า ผู้สมัครงานมีอายุระหว่าง 18-24 ปี มากที่สุด จำนวน 2,728 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.15 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 30-39 ปี จำนวน 1,982 คน (ร้อยละ 25.53) และอายุระหว่าง      
25-29 ปี จำนวน 1,318 คน (ร้อยละ 16.98)

 ผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงานทั้งหมด จำนวน 7,935 คน ชาย 2,995 คน หญิง 4,940 คน โดยเป็น 
การบรรจุงาน ในจังหวัดนครปฐมมากที่สุด ร้อยละ 38.26 ของผู้สมัครงานที่ได้รับการบรรจุงานทั้งหมด รองลงมาได้แก่ 
จังหวัดสมุทรสาคร ร้อยละ 17.52 จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยละ 10.03 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน พบว่า 
การบรรจุงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.20 โดยจังหวัดนครปฐมมีการบรรจุงานเพิ่มขึ้น มากที่สุด ร้อยละ 38.26

การบรรจุงาน

แผนภูมิแสดงผู้สมัครงานมาใช้บริการ จำแนกตามประเภทอาชีพ ไตรมาส 2 ปี 2562 และปี 2561

 โดยผู ้ที ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ได้ร ับการบรรจุงานมากที ่ส ุด ค ิดเป็นร ้อยละ 24.36    
รองลงมา ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 21.60 
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 17.79 ระดับประถมศึกษา 
และต่ำกว่า ร้อยละ 12.60

ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสฯ

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ

ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

เสมียน  เจ้าหน้าที่

พนักงานบริการฯ

ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง

ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ

ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานฯ

อาชีพงานพื้นฐาน

ผู้ฝึกงาน

จำแนกตามประเภทอาชีพ

จำนวน(คน)

ไตรมาส 2 ปี 2561

ไตรมาส 2 ปี 2562
197

157
323

275
926

1,314
2,053

1,597

1,008
1,142

38
11

3
14

434
418

486
600

2,529
2,234
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 อุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมการผลิต มีการบรรจุงาน จำนวน 3,929 คน 
คิดเป็นร้อยละ 49.51 รองลงมาคือ การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์ จำนวน 1,642 คน 
(ร้อยละ 20.69) ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร จำนวน 1,456 คน (ร้อยละ 18.35) การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 
จำนวน 142 คน (ร้อยละ 1.79) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร จำนวน 123 คน (ร้อยละ 1.55) และอุตสาหกรรมอื่น ๆ 
จำนวน 643 คน (ร้อยละ 8.10)

แผนภูมิแสดงความต้องการแรงงาน และการบรรจุงาน จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 
ไตรมาส 2 ปี 2562

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

เกษตรกรรมการป่าไม้และการประมง

การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน

การผลิต

ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำและระบบการปรับอากาศ

การจัดหาน้ำ การจัดการน้ำเสียฯ

การก่อสร้าง

การขายส่งและการขายปลีกฯ

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

กิจกรรมวิชาชีพฯ

กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

การบริหารราชการการป้องกันประเทศฯ

การศึกษา

กิจกรรมด้านสุขภาพฯ

ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ

กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ

กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนฯ

กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศฯ

แผนภูมิแสดงความต้องการแรงงาน และการบรรจุงาน จำแนกตามประเภทอาชีพ 
ไตรมาส 2 ปี 2562

จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

อัตรา/คน

56
38

4,307
3,929

24
17

1
24
24
0

94
67

129
142

1,527
1,456

108
123
121
110

29
29

160
38

25
32
24
23
43
54
48
40

13
1
0
0

53
80

150
90

1,905
1,642

ความต้องการแรงงาน (อัตรา)

บรรจุงาน (คน)

ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสฯ

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ

ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

เสมียน  เจ้าหน้าที่

พนักงานบริการฯ

ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง

ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ

ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานฯ

อาชีพงานพื้นฐาน

ผู้ฝึกงาน

จำแนกตามประเภทอาชีพ

อัตรา/คน

ความต้องการแรงงาน (อัตรา)

บรรจุงาน (คน)
131
133

220
172

1,367
1,219
1,229

1,139

1,677
1,423

45
23

19
14

574
502

538
450

3,041
2,860
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 เมื ่อพิจารณาตามประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงานพื้นฐานมีการบรรจุงานมากที่สุด จำนวน 2,860 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.04 เช่น แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ แรงงานทั่วไป แรงงานด้านการผลิต พนักงานจัดส่งสินค้า 
แรงงานบรรจุ ยามรักษาการณ์ รองลงมาคือ พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด จำนวน 1,423 คน      
(ร้อยละ 17.93) ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1,219 คน (ร้อยละ 15.36) เสมียน เจ้าหน้าที่               
จำนวน 1,139 คน (ร้อยละ 14.35) ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ จำนวน 502 คน (ร้อยละ 6.33)

แผนภูมิแสดงตำแหน่งงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จำแนกรายจังหวัด ไตรมาส 2 ปี 2562

ราชบุรี

ตำแหนงงาน

(อัตรา)

จังหวัด

69
8

32
8

25
9

1,0
09

95
5

79
6 94
8

65
5

65
9

2,
52
2

2,
16
7

3,
03
6

44
9

43
0

41
2

84
9

77
5

72
1 79
3 92
1

66
2

1,5
311,5
73

1,3
90

ผูสมัครงานมาใชบริการ

(คน)

การบรรจุงาน

(คน)

กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ

 ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.) ปี 2562 ภาคตะวันตกมีความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย จำนวน 
3,973 อ ัตรา ลดลงร ้อยละ 8.75 จากไตรมาสก่อน แต ่เพ ิ ่มข ึ ้นร ้อยละ 39.99 จากช ่วงเด ียวก ันป ีก ่อน 
โดยอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร มีความต้องการมากที่สุด จำนวน 1,672 อัตรา (ร้อยละ 42.08) รองลงมาได้แก่ 
อุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวกลุ ่มรายได้และการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพ จำนวน 1,601 อัตรา (ร้อยละ 40.30) 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จำนวน 198 อัตรา (ร้อยละ 4.98)

ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน

ยานยนตสมัยใหม หุนยนตฯ

เชื้อเพลิงชีวภาพฯ

การแพทยครบวงจร

การบินและโลจิสติกส

ดิจิทัล

การทองเที่ยวกลุมรายไดฯ

การแปรรูปอาหาร

อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ

10 อุตสาหกรรม

เปาหมาย
การเกษตรฯ

98 อัตรา

1,601 อัตรา

1,672 อัตรา

0 อัตรา

8 อัตรา

43 อัตรา

198 อัตรา

161 อัตรา

129 อัตรา

63 อัตรา

First S-curve New S-curve จำแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและต่ำกวา 540 อัตรา

มัธยมศึกษาตอนปลาย 758 อัตรา
มัธยมศึกษาตอนตน 791 อัตรา

ปวช. 675 อัตรา
ปวส. 487 อัตรา
อนุปริญญา 321 อัตรา

ปริญญาตรีขึ้นไป 401 อัตรา

01

03
02

04
05
06
07
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 โดยต้องการแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุด จำนวน 791 อัตรา (ร้อยละ 19.91)    
รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 758 อัตรา (ร้อยละ 19.08) ระดับปวช. จำนวน 675 อัตรา       
(ร้อยละ 16.99) ระดับประถมศึกษาและต่ำกว่า จำนวน 540 อัตรา (ร้อยละ 13.59) ระดับปวส. จำนวน 487 อัตรา 
(ร้อยละ 12.26) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 401 อัตรา (ร้อยละ 10.09) และระดับอนุปริญญา จำนวน 321 อัตรา 
(ร้อยละ 8.08)

 เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดนครปฐม มีความต้องการมากที่สุด จำนวน 1,352 อัตรา คิดเป็น 
ร้อยละ 34.03 ของตำแหน่งงาน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมด รองลงมาได้แก่ สุพรรณบุรี จำนวน 463 อัตรา 
(ร้อยละ 11.65) กาญจนบุรี จำนวน 436 อัตรา (ร้อยละ 10.97) สมุทรสาคร จำนวน 435 อัตรา  (ร้อยละ 10.95) 

 ภาคตะวันตกมีแรงงานได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน 618 คน หรือร้อยละ 1.74 
ของแรงงานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศทั้งประเทศ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน ร้อยละ 5.64 เป็นเพศชาย        
ร้อยละ 62.62 เพศหญิง ร้อยละ 37.38 เดินทางไปทำงานโดย Re-entry มากที่สุดร้อยละ 66.18 รองลงมาคือ 
นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงาน ร้อยละ 13.59 บริษัทจัดหางานจัดส่ง ร้อยละ 7.61 เดินทางด้วยตนเอง ร้อยละ 6.63 
นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน ร้อยละ 3.40 และกรมการจัดหางานจัดส่ง ร้อยละ 2.59

การเดินทางไปทํางานในต่างประเทศ

 จากข้อมูลของสำนักงานจัดหางานจังหวัด 8 จังหวัดในภาคตะวันตก ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.) ปี 2562                  
(ณ เดือนมิถุนายน) มีจำนวนแรงงานต่างด้าว ประมาณ 5.49 แสนคน เป็นแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาติให้ทำงาน 
ตามมติครม. เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 61 และมติครม. เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 61 ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
มากที่สุด จำนวน 188,262 คน คิดเป็นร้อยละ 34.31 ของจำนวนแรงงานต่างด้าวคงเหลือทั้งหมด รองลงมาได้ นำเข้า 
(ร้อยละ 33.33) พิสูจน์สัญชาติ (ร้อยละ 25.78) ชนกลุ่มน้อย (ร้อยละ 4.30) ชั ่วคราวทั่วไป (ร้อยละ 1.71) 
คนต่างด้าวกลุ ่มประมงทะเล (ร้อยละ 0.45) BOI (ร้อยละ 0.10) และการเดินทางไป-กลับ (ร้อยละ 0.02) 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จำนวนแรงงานต่างด้าวลดลงร้อยละ 14.02

การทํางานของคนต่างด้าว

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน

ที่มา : สำนักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน

เดินทาง 5 วิธี แจงการเดินทางกลับ(RE-ENTRY)

กาญจนบุรี

นครปฐม

ราชบุรี

สุพรรณบุรี

สมุทรสาคร

ประจวบคีรีขันธ์

เพชรบุรี

สมุทรสงคราม

41
79

43
70

35
81

36
68

19
38

19
32

8
33

8
8

เพิ่มขึ้น 5.64%
การเดินทางทุกประเภท ไตรมาส 2 ป 2561 จำนวน 585 คน

การเดินทางทุกประเภท ไตรมาส 2 ป 2562 จำนวน 618 คน
ประเทศที่มีผูเดินทางไปทำงานมากที่สุด 5 อันดับแรก

01

02

03

04

05

ญีปุ่่น 40 คน

ไต้หวัน 34 คน

อินโดนีเซีย 23 คน

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 38 คน

สหรัฐอเมริกา 30 คน
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 สถานประกอบการใน 8 จังหวัดภาคตะวันตกอยู่ในระบบประกันสังคม จำนวน 40,273 แห่ง เมื่อเปรียบเทียบ 
กับไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.) ปี 2561 เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 4.32 และมีจำนวนผู ้ประกันตนเพิ ่มขึ ้นร้อยละ 3.23 
โดยมีผู้ประกันตนประมาณ 1.48 ล้านคน แยกเป็น มาตรา 33 ประมาณ 1.10 ล้านคน มาตรา 39 ประมาณ 1.33 แสนคน 
และมาตรา 40 ประมาณ 2.53 แสนคน โดยจังหวัดสมุทรสาคร มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในระบบประกันสังคม 
ร้อยละ 27.98 รองลงมาได้แก่ นครปฐม ร้อยละ 22.87 และราชบุรี ร้อยละ 12.41 

 ในส่วนของผู้ประกันตน พบว่า จังหวัดสมุทรสาครมีลูกจ้างขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน มากที่สุด ร้อยละ 36.01 
รองลงมาคือ จังหวัดนครปฐม ร้อยละ 21.78 จังหวัดราชบุรี ร้อยละ 11.87

สถานประกอบการในระบบประกันสังคม

ที่มา : สำนักงานจัดหางานจังหวัด

ที่มา : สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

เปรียบเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน
เพ่ิมขึ้น ลดลง

จำนวนคนต่างด้าว จำแนกตามรายจังหวัดจำนวนคนต่างด้าว จำแนกตามประเภทการอนุญาตให้ทำงาน

35,721 คน           14.18%

16,345 คน           28.79%

49,547 คน           1.78%

สุพรรณบุรี

กาญจนบุรี

ราชบุรี

112,634 คน            28.80%นครปฐม

265,318 คน            4.86%สมุทรสาคร

15,171 คน          8.89%สมุทรสงคราม

32,233 คน           35.19%ประจวบคีรีขันธ์

21,733 คน           10.19%เพชรบุรี

ต่างด้าว
5.49 แสนคน

กลุ่มประมงทะเล
2,494 คน
(0.45%)

ชนกลุ่มน้อย
23,611 คน
(4.30%)

นําเข้า MOU
182,879 คน
(33.33%)

BOI
564 คน
(0.10%)

พิสูจน์สัญชาติ 
141,443 คน
(25.78%)

ชั่วคราวทั่วไป
9,364 คน
(1.71%)

มติคณะรัฐมนตรี
 วันที ่16 ม.ค. 61

188,262 คน
(34.31%)เดินทางไป-กลับ

85 คน
(0.02%)

จํานวนผู้ประกันตน
เพ่ิมขึ้น 3.23%
จากช่วงเดียวกันปกี่อน

4,642 แหง 

164,451 คน 
นครปฐม

2,190 แหง 

49,898 คน 

ราชบุรี 

1,072 แหง 

23,620 คน 

เพชรบุรี

640 แหง 

16,002 คน กาญจนบุรี

860 แหง 

15,488 คน 

ประจวบ

คีรีขันธ
486 แหง 

10,615 คน 

สุพรรณบุรี

972 แหง 

8,708 คน 

581 แหง 

5,546 คน 

สมุทรสาคร

สมุทรสงคราม

 สถานประกอบการ 

11,443 แหง

ผูประกันตน

294,328 คน

จํานวนสถานประกอบการ และผู้ประกันตน 
ณ เดือนมิถุนายน 2562

แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบประกันสังคม
ณ เดือนมิถุนายน 2562

สมุทรสาคร

11,268 แหง

534,083 คน
นครปฐม

9,211 แหง

323,025 คน

ราชบุรี

4,998 แหง

176,095 คน

กาญจนบุรี

3,142 แหง

121,435 คน
สุพรรณบุรี

3,996 แหง

100,296 คน

ประจวบฯ

3,318 แหง

98,821 คน

เพชรบุรี

2,804 แหง

87,284 คน

สมุทรสงคราม

1,536 แหง

42,188 คน

 สถานประกอบการ

40,273 แหง

ผูประกันตน

1,483,227 คน

จํานวนผู้ประกันตน
ลดลง 0.05%
จากช่วงเดียวกันปกี่อน
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อนาคตแรงงานไทย...
เมื่อจักรกล AI รุกคืบ!

 สถาบันระหว่างประเทศแมคเคนซี ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีปรึกษา ได้ทำการศึกษาผลกระทบจากหุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์ 
ที่กำลังเข้ามามีบทบาททำงานหลายอย่างแทนคน โดยได้เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างหลากหลายอาชีพมากถึง 800 อาชีพ    
ใน 46 ประเทศ ผลสำรวจบ่งชี้ว่าภายในปี ค.ศ.2030 หรืออีก 12 ปีจากนี้ (พ.ศ.2573) จะมีคนตกงานทั่วโลก 800 
ล้านตำแหน่งจากการถูกหุ่นยนต์เข้ามาทดแทนคิดเป็นสัดส่วนมากถึง 1 ใน 5 ของตลาดแรงงานโลก! โดยตำแหน่งงาน 
ท ี ่ จะได ้ร ับผลกระทบหน ักท ี ่ส ุด ค ือผ ู ้ท ี ่ทำงานควบค ุมเคร ื ่องจ ักร และแรงงานในอ ุตสาหกรรมอาหาร 
โดยประเทศที่มั่งคั่งร่ำรวยจะได้รับผลกระทบมากกว่า เพราะนายจ้างมีศักยภาพที่จะนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา 
ทดแทนการใช้แรงงานคนได้ทันที ขณะที่ประเทศยากจนยังต้องใช้เวลา
 เราจะเริ่มเห็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่แรงงานตั้งแต่ต้นปี 2562 โดยจะเห็นภาพที่ชัดเจนและรวดเร็ว 
ในธุรกรรมการเงิน ซึ่งคนไทยสามารถเปิดบัญชีผ่านช่องทางดิจิทัล ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง ผ่านร้านสะดวกซื้อ และสามารถ 
ทำธุรกรรมการเงิน จ่ายบิลต่างๆ โดยไม่ต้องผ่านสาขาธนาคารพาณิชย์ ผลที ่ตามมาก็คือ จำนวนสาขาของ 
ธนาคารพาณิชย ์จะทยอยปิดต ัวลงไปเร ื ่อยๆใน 
ทุกธนาคาร” นายธนิต รองประธานสภาที ่ปรึกษา 
เพ ื ่ อพ ัฒนาแรงงานแห ่ งชาต ิ ให ้ภาพรวมก ับ 
“ทีมเศรษฐกิจ” เพิ่มเติมคาดว่า ภายใน 2-3 ปีจากนี้ 
ธนาคารพาณิชย์อาจทยอยลด จำนวนสาขาลงอีก 2  
ใน 3 ของสาขาท่ีเปิดบริการอยู่ในขณะนี้

  ปฏิเสธไม่ได้ว่าภายใต้โลกธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามกระแสดิจิทัล Internet 
of Things : IoT และการรุกเข้ามาของ “ปัญญาประดิษฐ์” (Artificial Intelligence : AI) 
และจักรกลอัจฉริยะเพื่อทำงานแทนมนุษย์ ไม่เพียงกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกที่ต้องปรับเปลี่ยน 
ไปจากอดีต แรงงานวิชาชีพในทุกประเทศทั่วโลกต่างจับตาพัฒนาการรุกคืบของเหล่าจักรกลอัจฉริยะ 
เหล่านี้อย่างใกล้ชิดเพื่อรับมือกับผลกระทบจะเกิดขึ้น

 แม้แต่เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) 
ก็มาถึงจุดอิ ่มตัวแล้ว เพราะเทคโนโลยีเริ ่มล้าสมัย 
ไปแล้ว การเลิกจ้างพนักงานประจำสาขาของธนาคาร 
ต้องทยอยเกิดขึ ้นแน่ ขณะที่การซื ้อขายสินค้าผ่าน 
ธุรกรรมออนไลน์ (อี-คอมเมิร์ซ) จะทำให้รูปแบบ 
การค้าปลีกในระยะ 1-2 ปีข ้างหน้านี ้ เปลี ่ยนไป 
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 ในปัจจุบันเทคโนโลยี นอกจากส่งผลดีต่อการทำธุรกิจ และการเกษตรแล้ว ยังเป็นความท้าทาย หรือความเสี่ยง 
ไปพร้อมๆกัน โดยเฉพาะแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานผลิตรถยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์  
ปิโตรเคมี ที่ปัจจุบันมีการใช้หุ่นยนต์เข้ามาทดแทนคนมากขึ้น 
 “ในบางอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักร หรือหุ่นยนต์มากขึ้นนั้นอาจมีการจ้างงานลดลง แต่บางอุตสาหกรรม 
ยังต้องการแรงงานคนอยู ่ โดยเฉพาะแรงงานที ่มีทักษะ ซึ ่งในช่วง 5 ปีที ่ผ ่านมา ประเทศไทยยังขาดแคลนอยู ่   
เป็นจำนวนมาก จึงไม่ต้องกลัวจะตกงาน แต่กลุ่มแรงงานที่อาจเผชิญปัญหาตกงานส่วนใหญ่เพราะเรียนมาในสาย 
ที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน หรือบางคนเลือกงาน” ดังนั้น รัฐบาลจะต้องเร่งแก้ปัญหา โดยนำแรงงาน 
ที ่เรียนมาไม่ตรงกับสายงานไปฝึกอบรมใหม่ให้ตรงกับความต้องการ หรือสนับสนุนให้เด็กเรียนสายช่างมากขึ ้น 
เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต ขณะที่ภาคเกษตรเองก็ต้องปรับตัวให้เป็น “สมาร์ท ฟาร์เมอร์”   
มากขึ ้น ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากขึ ้น สามารถสร้างแพลตฟอร์มเพื ่อการสื ่อสาร ระหว่างนายจ้างและลูกไร่ 
หรือมีแอปพลิเคชันที่ช่วยให้การทำงานในไร่ง่ายขึ้น
 อย่างไรก็ตาม ในเนื้องานที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วางแผนทักษะการบริหารจัดการ 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ รวมไปถึงการคิดค้นนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
ที ่เปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนั ้น หุ ่นยนต์อัตโนมัติยังไม่สามารถทดแทนมนุษย์ได้ เพียงแต่ช่วยให้งาน 
เหล่านี้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้เท่านั้น
  “สำหรับทิศทางการจ้างงานในอนาคต แรงงานที่มีทักษะ (Skill Labour) ยังจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นกำลังสำคัญ 
ในการพัฒนาอุตสาหกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่แรงงานเองก็ต้องได้รับการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมด้วยเช่นกัน”

 5 กลยุทธ์ที่มนุษย์จะอยู่ร่วมกับ AI คือ (1) ทำงานภาพรวม ซึ่งเป็นการเติมเต็มจุดอ่อนของ AI ที่เก่งเฉพาะงาน 
แต่ไม่สามารถปะติดปะต่อได้ ซึ่งหากเป็น นักกฎหมายก็สามารถใช้กลยุทธ์นี้ได้ด้วยการผันตัวมาเป็นผู้จัดการโครงการ     
(2) เข้าร่วม ก่อการพัฒนาระบบ AI เช่นนักกฎหมายที่เข้าไป แปลงองค์ความรู้กฎหมายให้อยู่ในรูปที่คอมพิวเตอร์ 
นำไปใช้ได้ (3) ชาญฉลาดใช้ อาศัยข้อได้เปรียบของเทคโนโลยี AI มาช่วยทำงานเดิมให้ได้ดียิ่งขึ้น เช่น การนำ AI 
มาใช้วิเคราะห์แนวทางการเขียนคำฟ้องที ่จะชนะ (4) สั ่งสมความเชี ่ยวชาญเฉพาะด้านที ่ไม่คุ ้มที ่จะพัฒนา AI                
มาแทนที ่คน เช ่น เล ือกเป็นนักกฎหมายที ่ เช ี ่ยวชาญเฉพาะด้านที ่ เป ็น niche อย่างกฎหมายกีฬา เป็นต้น                    
และ(5) หันมามุ ่งเน้นงานที ่ต้องอาศัยทักษะสังคมและความเข้าอกเข้าใจเพื ่อนมนุษย ์ เช่นเป็นทนายว่าความ             
หรือเป็นที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าใจลูกความ

 ข้อจำกัดทางเทคโนโลยี ยังมีงานที่ต้องอาศัยทักษะ 3 ประเภทที่จะยังไม่สามารถพัฒนา AI มาทำงานแทนคนได้ 
ในเวลาอันใกล้ ได้แก่ งานที่ใช้ความละเอียดประสาทสัมผัสและการมองเห็น (Hand) งานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์    
(Head) และงานที่ใช้ความฉลาดทางสังคม (Heart) อาชีพที่ต้องอาศัยความสามารถทักษะทั้ง 3 ประเภทจะมีโอกาส     
ถูกแทนที่ต่ำ เช่น ศัลยแพทย์

 สุดท้ายนี้ จะเห็นได้ว่าการปรับตัวด้วย 5 กลยุทธ์จะทำให้ 
ทั้งมนุษย์และ AI สามารถประสานการทำงานร่วมกัน และช่วยเติมเต็ม 
ประสิทธิภาพการทำงานด้วยคุณสมบัติที่เป็นจุดแข็งของแต่ละฝ่ายได้

เพราะล่าสุดสัดส่วนการซื้อขายสินค้าผ่าน อี-คอมเมิร์ซคิดเป็น 50% ของระบบค้าปลีกแล้ว จากที่เคยต้องอาศัยหน้าร้าน 
และพนักงานขาย แต่เม ื ่อ “กลุ ่มอาลีบาบา” ธ ุรก ิจออนไลน์รายใหญ่ของจีนร ุกเข ้ามาใช้ไทยเป็นศูนย์กลาง 
กระจายสินค้าอี-คอมเมิร์ซที่ใหญ่สุดในภูมิภาค ส่งผลให้ธุรกิจค้าออนไลน์ขยายตัวรวดเร็ว ผลที่เห็นในขณะนี้คือ 
ห ้างสรรพสินค ้าขนาดใหญ่หลายแห่งต ้องปิดก ิจการ หร ือลดขนาดพื ้นท ี ่ของห้างลง โดยเฉพาะในสหรัฐฯ 
“จึงมีคำถามว่าสมาร์ทเทคโนโลยี ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยงาน มนุษย์หรือเป็นมหันตภัยคุกคามมนุษย์ “DISRUPTIVE 
TECHNOLOGY” กันแน่ วันนี้คำตอบอาจยังคลุมเครือ เพราะรายงานการศึกษาทั้งในและต่างประเทศยังไม่สามารถ 
ชี้วัดได้ว่าการรุกคืบของเทคโนโลยีเหล่านี้ จะทำให้ ความต้องการแรงงานมนุษย์ถดถอยลงไปถึงระดับใด”

ที่มา https://www.thairath.co.th/news/business/market-business/1468566

ปรับตัวรับโลกการทํางานร่วมกับ AI ในอนาคต



ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก

www.doe.go.th/lmi_ratchaburi

www.facebook.com/LMIWestern

บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานผ่านเว็บไซต์
www.doe.go.th

www.doe.go.th

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมฯ

ข้อ 1 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์มีคุณธรรมและเสมอภาค
ข้อ 2 ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็วและประทับใจ
ข้อ 3 มีมนุษยสัมพันธ์ ขยัน อดทน สามัคคี มีวินัย
ข้อ 4 พัฒนาตนเองและหน่วยงาน สรรค์สร้างสังคม
ข้อ 5 ศรัทธารักษาเกียรติ และศักดิ์ศรีของหน่วยงาน

บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน (LMI) http://www.doe.go.th/lmia 
บริการข้อมูลพ้ืนฐานด้านแรงงานรายจังหวัด ข่าวสารตลาดแรงงาน
สถานการณ์ตลาดแรงงาน และข้อมูลงานวิจัย

ตลาดงานกรมจัด http://job.doe.go.th
บริการข้อมูลตําแหน่งงาน และผู้สมัครงาน สําหรับนายจ้าง
สถานประกอบการและคนหางาน

บริการส่งเสริมการมีงานทํา แนะแนวอาชีพ http://www.doe.go.th/vgnew
บริการข้อมูลแนะแนวอาชีพ ข้อมูลการประกอบอาชีพอิสระ 
การรับงานไปทําที่บ้าน และศูนย์ข้อมูลอาชีพ

บริการข้อมูลการไปทํางานต่างประเทศ http://www.doe.go.th/overseas
บริการข้อมูลการไปทํางานต่างประเทศโดยรัฐ ข้อแนะนํา ข้อควรรู้ก่อนเดินทาง
ไปทํางานต่างประเทศ ข้อมูลสินเชื่อการไปทํางานต่างประเทศและค้นหาบริษัทจัดหางาน

บริการเกี่ยวกับการตรวจและคุ้มครอง http://www.doe.go.th/ipd
รับเรื่องร้องทุกของคนหางานที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ
บริการงานทะเบียนและตรวจสอบบริษัทจัดหางานในประเทศ

บริการเกี่ยวกับการจัดระบบแรงงานต่างด้าว http://www.doe.go.th/alien
บริการพิจารณาขออนุญาตการทํางานของคนต่างด้าวในระบบจัดระบบนําเข้าคนต่างด้าว
และแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
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