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CHAPTER:  EMPLOYMENT SERVICE IN THE WESTERN OF THAILAND,   
QUARTER 4/2019 (OCTOBER-DECEMBER)

OCTOBER-DECEMBER
2018

OCTOBER-DECEMBER
2019

%

Job Vacancies (Position) 6,213 6,148 -1.05
Job Applicants (Persons) 6,749 5,789 -14.22
Job Placements (Persons) 5,519 5,209 -5.62

TABLE 1  PROVIDING DOMESTIC EMPLOYMENT SERVICE IN THE WESTERN, 
     OCTOBER-DECEMBER 2018 AND 2019

TABLE 2  PROVIDING DOMESTIC EMPLOYMENT SERVICE, BY PROVINCES IN 
      THE WESTERN, OCTOBER-DECEMBER 2019

TABLE 3  NUMBER OF THAI WORKERS WORKING OVERSEAS, BY PROVINCES IN 
      THE WESTERN AND SENDING AGENCIES, OCTOBER-DECEMBER 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 8 0 5 4 4 61 82
Kanchanaburi 4 5 7 4 7 52 79

Suphan Buri 14 4 6 6 4 56 90

Nakhon Pathom 9 3 7 3 10 65 97

Samut Sakhon 8 2 6 1 6 38 61
Samut 
Songkhram 1 0 0 0 0 10 11

Phetchaburi 5 1 0 0 0 34 40
Prachuap Khiri 
Khan 12 4 4 0 4 25 49

Total 61 19 35 18 35 341 509

 คาดว่าประเทศไทยจะเป็น “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” (Complete Aged Society) ในปี พ.ศ. 2564
คือประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้นถึง 1 ใน 5 และเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super Aged Society) ภายใน 
อีก 20 ปี โดยประมาณการว่าจะมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนประชากรทั้งหมด 
 1. การเตรียมความพร้อมในระดับบุคคล
  1.1 ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม 4H ได้แก่ Heart (จิตใจ/ทัศนคติดี = คนดี) Head (สมองดี = 
คนเก่ง) Hand (ทำดีอย่างฉลาด ใช้ชีวิตสมดุล = ลงมือทำอย่างสมดุล) และHealth (สุขภาพกาย/ใจดี) 
  1.2 การส่งเสริมภาวะการเจริญพันธุ์ด้วยการส่งเสริมการมีบุตรของคนไทย 
  1.3 การส่งเสริมผู้สูงอายุปัจจุบันและอนาคตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ยาวนานที่สุด
                 1.4 การส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาผู้สูงอายุ
 2. การเตรียมความพร้อมด้านมาตรการเชิงระบบ
  2.1 ด้านสุขภาพอนามัย 
   (1) พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว สนับสนุนให้มีการเพิ่มขีดความสามารถในการดูแล 
โดยครอบครัว (Home Health Care) ทั ้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน โดยให้ความสำคัญการพัฒนาระบบ 
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวทั้งในเขตเมือง และชนบท
   (2) การพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
   (3) การจัดทำและรับรองมาตรฐานสถานดูแล และบุคลากรด้านผู้สูงอายุ 
  2.2 การสร้างหลักประกันด้านรายได้เพื ่อวัยสูงอายุ ควรรณรงค์ให้มีการเตรียมความพร้อม 
เรื ่องการออมตั ้งแต่อยู ่ในวัยทำงาน เพื ่อให้เงินออมเป็นแหล่งรายได้ที ่ย ั ่งยืนในวัยสูงอายุ โดยเฉพาะแรงงาน 
ที่อยู่นอกระบบ เพื่อสร้างหลักประกันรายได้ในวัยสูงอายุ  
  2.3 การขยายโอกาสการทำงานของผู้สูงอายุ การขยายอายุการทำงานเป็นทางเลือกหนึ่งในภาวะ 
ที่มีปัญหาขาดแคลนแรงงานรุนแรงมากขึ้น แต่อาจพิจารณาในบางอาชีพ   
  2.4 การจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุและคนทุกวัย
  2.5 การใช้เศรษฐกิจกระตุ ้น และสนับสนุนสังคมสูงว ัย (Silver Economy) ส่งเสริมให้ม ี 
การใช้เศรษฐกิจกระตุ ้น และตอบสนองต่อสังคมสูงว ัย และสนับสนุนให้ภาคธุรกิจและการบริการร่วมกัน 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สำหรับผู้สูงอายุ โดยเชื่อมโยงเรื่องผู้สูงอายุกับสินค้าและบริการ
  2.6 การพัฒนาระบบข้อมูลผู ้ส ูงอายุ ด ้วยการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู ้ส ูงอายุท ี ่ครอบคลุม 
และมีความละเอียด เป็นการเฉพาะโดยมีการแยกแยะกลุ ่มผู ้ส ูงอายุ (Segmentation) ตามระดับอายุ 
หรือระดับการพึ ่งพา (ติดสังคม ติดบ้านติดเตียง) เพื ่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนรองรับผู ้ส ูงอายุแต่ละกลุ ่ม           
อาทิ การแบ่งผู ้ส ูงอายุตามระดับกลุ ่มอายุ เพศ สถานะ การศึกษา สุขภาพ สภาพครอบครัว บุคลากรผู ้ด ูแล 
ศักยภาพและความรู้ ความสนใจ ฯลฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและการวางแผน

PROVINCES
Job Vacancies

(Position)
Job Applicants

(Persons)
Job Placements

(Persons)

Total 6,148 5,789 5,209

Ratchaburi 413 227 172
Kanchanaburi 754 651 547
Suphan Buri 370 357 330
Nakhon Pathom 1,714 1,955 1,671
Samut Sakhon 1,756 1,537 1,520
Samut Songkhram 204 165 149

Phetchaburi 556 493 468

Prachuap Khiri Khan 381 404 352
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TABLE 4   NUMBER OF MIGRANT WORKERS GRANTED WORK PERMITS IN THAILAND. 
                BY PROVINCES IN THE WESTERN, OCTOBER-DECEMBER 2019

TABLE 5   NUMBER OF POPULATION BY LABOUR FORCE STATUS, IN THE WESTERN,           
                OCTOBER-DECEMBER 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
(One stop
service)

According
to the

Cabinet
(MOU)

Sea
Fishing

Ratchaburi 693 8,161 13,326 94 2,316 54,839

Kanchanaburi 195 2,204 8,519 0 5,904 34,843

Suphan Buri 293 681 6,233 2 303 19,617

Nakhon Pathom 2,597 19,803 35,594 111 6,687 104,453

Samut Sakhon 3,802 76,922 113,121 172 5,471 261,270

Samut Songkhram 91 1,210 2,919 0 473 14,610

Phetchaburi 372 3,254 10,043 16 151 19,317

Prachuap Khiri
Khan

1,102 6,882 5,256 100 358 32,915

Total 9,145 119,117 195,011 495 21,663 541,864

27,468 0

16,623 0

8,820 0

35,998 0

46,012 0

7,657 241

4,542 27

16,800 576

163,920

2,781

1,318

3,285

3,663

15,770

2,019

912

1,841

31,589 844

Total
Border 
Area 

Points 
of Entry

0

80

0

0

0

0

0

0

80

CHAPTER : THE LABOUR FORCE SURVEY IN THE WESTERN OF THAILAND,   
OCTOBER-DECEMBER 2019

Source : Statistical Office

LABOUR FORCE STATUS 2018 2019 % ∆ 
Total 5,687,428 5,715,772  

Persons over 15 years 4,794,903 4,832,598

Total labour force 3,405,358 3,426,457

 1.  Current labour 3,398,800 3,416,909
1.1 3,377,385 3,396,579  

1.2

At work

Unemployed 21,415 20,330  

2.  Seasonally inactive labour force 6,557 9,548  

 Not in force>15 years of age 1,389,545 1,406,141
1.  Household work 404,650 417,195

2.  Studies 291,991 286,137

3.  Others 692,904 702,808

Persons under 15 years 892,525 883,174  
Unemployment rate 0.63 0.59

0.50

0.79

0.62 

0.53 
0.57

-5.06

45.61

1.19 
3.10 

-2.00 

1.43 

-1.05
-0.04 
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โรงงาน 
155 แห่ง

ลดลง 17.55% 
จากช่วงเดียวกันปกี่อน ราชบุรี 10 แห่ง

กาญจนบุรี 8 แห่ง
สุพรรณบุรี 10 แห่ง
นครปฐม 26 แห่ง

สมุทรสาคร 83 แห่ง
สมุทรสงคราม 4 แห่ง
เพชรบุรี 13 แห่ง
ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

ลดลง 5.50% 
จากช่วงเดียวกันปกี่อน

เพ่ิมขึ้น 9.87% 
จากช่วงเดียวกันปกี่อน

 เมื่อพิจารณาเงินลงทุน พบว่า จังหวัดสมุทรสาครมีเงินลงทุน 
มากที่สุดประมาณ 5.08 พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.91 รองลงมา 
ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ประมาณ 1.49 พันล้านบาท (ร้อยละ 16.42) 
จังหวัดเพชรบุรี ประมาณ 6.69 ร้อยล้านบาท (ร้อยละ 7.37) 
และจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 3.94 ร้อยล้านบาท (ร้อยละ 4.34)

 จากข้อมูลของสำนักงานจัดหางานจังหวัด 8 จังหวัดในภาคตะวันตก ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.) ปี 2562                    
(ณ เดือนธันวาคม) มีจำนวนแรงงานต่างด้าว ประมาณ 5.42 แสนคน เป็นแรงงานต่างด้าวนำเข้า มากที ่สุด                   
จำนวน 195,011 คน คิดเป็นร ้อยละ 35.99 ของจำนวนแรงงานต่างด้าวคงเหลือทั ้งหมด รองลงมาได้แก่ 
แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานตามมติครม. เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 61 และมติครม. เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 61                   
ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) (ร้อยละ 30.25) พิสูจน์สัญชาติ (ร้อยละ 21.98) มติครม.                
เมื ่อวันที ่ 20 ส.ค. 62 (MOU) (ร้อยละ 5.83) ชนกลุ ่มน้อย (ร้อยละ 4.00) ชั ่วคราวทั ่วไป (ร้อยละ 1.69) 
คนต่างด้าวกลุ ่มประมงทะเล (ร้อยละ 0.16) BOI (ร้อยละ 0.09) และการเดินทางไป-กลับ (ร้อยละ 0.01) 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน พบว่า จำนวนแรงงานต่างด้าวลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.74

 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที ่ส ี ่ของปี 2562 ขยายตัวร ้อยละ 1.6 เทียบกับการขยายตัวร ้อยละ 2.6 
ในไตรมาสก่อนหน้า (%YoY) และเมื่อปรับผลของฤดูการผลิตออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี ่ของปี 2562 
ขยายตัวจากไตรมาสที ่สามของปี 2562 ร ้อยละ 0.2 (%QoQ SA) ด้านการใช ้จ ่าย ม ีป ัจจ ัยสน ับสนุน 
จากการขยายต ัวต ่อ เน ื ่ องของการบร ิ โภคภาคเอกชนและการปร ับต ัวด ีข ึ ้ นของการลงท ุนภาคเอกชน 
ข ณ ะ ท ี ่ ก า ร ใ ช ้ จ ่ า ย แ ล ะ ก า ร ล ง ท ุ น ภ า ค ร ั ฐ แ ล ะ ก า ร ส ่ ง อ อ ก ส ิ น ค ้ า ป ร ั บ ต ั ว ล ด ล ง ด ้ า น ก า ร ผ ล ิ ต 
การผลิตสาขาที ่พ ักแรมและบริการด้านอาหาร และสาขาการขนส่งและสถานที ่ เก ็บสินค้า ขยายตัวเร ่งข ึ ้น 
สาขาการขายส ่งและการขายปล ีกขยายต ัวในเกณฑ์ด ี ในขณะท ี ่สาขาอ ุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม 
สาขาก่อสร้างและสาขาไฟฟ้าฯ ปรับตัวลดลง

 แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2562 สศช. คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2562 จะขยายตัวร้อยละ 2.4 เทียบกับ         
ร้อยละ 4.2 ในปี 2561 โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 3.2 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุน 
รวมขยายตัวร้อยละ 4.5 และร้อยละ 2.2 ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยร้อยละ 0.7 และบัญชีเดินสะพัด     
เกินดุลร้อยละ 6.8 ของ GDP

 แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.5 – 2.5 ชะลอตัวลงจากปี 2562 ตามข้อจำกัด 
จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ปัญหาภัยแล้ง และความล่าช้าของงบประมาณ แต่ยังมีปัจจัยสนับสนุนจาก                       
(1) การปร ับต ัวด ีข ึ ้นอย ่างช ้า ๆ ของเศรษฐกิจและการค ้าโลกตามการลดลงของแรงกดดันจากมาตรการ 
ก ีดก ันการค ้าและความเส ี ่ ยงจากการแยกต ัวของสหราชอาณาจ ักรแบบไร ้ข ้อตกลง (2) การขยายต ัว 
ในเกณฑ์ที ่น ่าพอใจของการใช้จ ่ายภาคครัวเร ือน และการลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐ (3) แรงขับเคลื ่อน 
จากมาตรการภาครัฐ และ (4) ฐานการขยายตัวที่ต่ำในไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออก 
สินค้าจะขยายตัวร้อยละ 1.4 การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 3.5 และร้อยละ 3.6 ตามลำดับ 
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 0.4–1.4 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 5.3 ของ GDP

ภาวะเศรษฐกิจไทย

การลงทุนในภาคตะวันตก

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก 
ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.) ปี 2562 

ที่มา : กองยุทธศาศตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

จำนวนโรงงาน จำแนกตามจังหวัด

เงินลงทุน 
9.08 พันล้านบาท

การจ้างงาน 
5,209 คน
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 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน พบว่า จังหวัดเพชรบุรี มีเงินลงทุน เพิ่มขึ้นมากที่สุด ประมาณ 30 เท่า 
รองลงมาได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดกาญจนบุรี มีจำนวนเท่ากัน ประมาณ 3 เท่า จังหวัดนครปฐม         
ประมาณ 2 เท่า และจังหวัดสุพรรณบุรี ร้อยละ 43.91 ส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร 
มีเงินลงทุน ลดลงร้อยละ 80.16, 34.80 และ 31.55 ตามลำดับ

ที่มา :  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ตารางแสดงจํานวนโรงงาน เงินลงทุน และการจ้างงาน ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่ 
ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.) ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561

 8 จังหวัดภาคตะวันตกมีประชากรประมาณ 5.72 ล้านคน เป็นเพศชาย 2.79 ล้านคน เพศหญิง 2.92 ล้านคน 
เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานร้อยละ 59.95 ของจำนวนประชากร อยู่นอกกำลังแรงงานร้อยละ 24.60 ผู้มีงานทำประมาณ 
3.40 ล้านคน หรือร้อยละ 99.13 ของผู้อยู่ในกำลังแรงงาน ผู้ว่างงานมีร้อยละ 0.59

ที่มา : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ประชากรและกำลังแรงงาน (Labour Force)

จำนวนสถานประกอบการและลูกจ้างคงเหลือ 
5 อันดับแรก

จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

ผู้มีงานทำ 3.40 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน ร้อยละ 0.57
ผู้ว่างงาน 2.03 หมื่นคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.59

การขายส่ง การขายปลีก
13,259 แห่ง (32.75%) 
131,534 คน (12.39%)

การผลิต
10,943 แห่ง (27.03%)
701,709 คน (66.10%) 

อสังหาริมทรัพย์
2,796 แห่ง (6.91%)
38,878 คน (3.66%) 

การก่อสร้าง
2,521 แห่ง (6.23%)
32,905 คน (3.10%) 

โรงแรมและภัตตาคาร
2,501 แห่ง (6.18%)
36,747 คน (3.46%)

01

02

03

04

05

โรงงาน

(แห่ง)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

การจ้างงาน

(คน)

โรงงาน

(แห่ง)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

การจ้างงาน

(คน)

ราชบุรี 22 514.45 433 10 335.40 104

กาญจนบุรี 13 278.42 251 8 830.33 836

สุพรรณบุรี 13 273.87 187 10 394.12 401

นครปฐม 32 697.00 710 26 1,491.99 1,350

สมุทรสาคร 97 7,419.32 2,651 83 5,078.77 2,132

สมุทรสงคราม 3 69.38 38 4 216.99 95

เพชรบุรี 2 22.10 140 13 669.31 284

ประจวบคีรีขันธ์ 6 338.35 331 1 67.12 7

รวม 188 9,612.89 4,741 155 9,084.03 5,209

จังหวัด

ไตรมาส 4 ปี 2561 ไตรมาส 4 ปี 2562

ประชากรอายุต่ำกว่า 15 ปี 8.83 แสนคน 
ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน ร้อยละ 1.05



 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.) ปี 2561 พบว่า จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นประมาณ 2.83 หมื่นคน 
(ร้อยละ 0.50) ผู้ว่างงานลดลงประมาณ 1.09 พันคน (ร้อยละ 5.06) ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงานเพิ่มขึ้นประมาณ                  
1.66 หมื่นคน (ร้อยละ 1.19) และประชากรที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ลดลงประมาณ 9.35 พันคน (ร้อยละ 1.05)

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

เกือบทุกประเภทอาชีพมีจำนวนผู้มีงานทำลดลง ยกเว้น 
อาชีพผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงาน
ด ้ านการประกอบ อาช ี พพน ั ก ง านบร ิ ก า ร และ 
พน ักงานในร ้านค ้าและตลาด และอาช ีพเสม ียน 
ที่มีจำนวนผู้มีงานทำเพิ่มขึ้น

ผู้มีงานทำจำแนกตามอาชีพ (Employment by Occupation)

ประชากร

5.72 ล้านคน

อายุตํ่ากว่า 15 ปี

8.83 แสนคน

อายุ 15 ปีขึ้นไป

4.83 ล้านคน

กําลังแรงงาน

3.43 ล้านคน

ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน

1.41 ล้านคน

ทํางานบ้าน
4.17 แสนคน

เรียนหนังสือ
2.86 แสนคน

อื่นๆ
7.03 แสนคน

กําลังแรงงานที่รอฤดูกาล
9.55 พันคน

กําลังแรงงานปัจจุบัน
3.42 ล้านคน

ผู้มีงานทํา
3.40 ล้านคน

ผู้ว่างงาน
2.03 หมื่นคน
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 ผู้มีงานทำส่วนใหญ่ทำงานใน อาชีพผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง มากที่สุดร้อยละ    
20.79 ของผู้มีงานทำทั้งหมด รองลงมาคือ อาชีพพนักงานบริการ และพนักงานในร้านค้าและตลาด ร้อยละ 20.05 
อาชีพขั ้นพื ้นฐานต่าง ๆ ในด้านการขายและการให้บริการ ร ้อยละ 16.38 อาชีพผู ้ปฏิบัต ิการในโรงงานและ             
เครื ่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ ร้อยละ 15.79 และอาชีพผู ้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ 
และธ ุรก ิจการค ้าท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง ร ้อยละ 13.36 เม ื ่อเปร ียบเท ียบก ับไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.) ป ี 2561 พบว ่า 
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ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ตารางแสดงจํานวนผู้มีงานทําภาคตะวันตก จําแนกตามประเภทอาชีพ 
ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.) ปี 2562 กับปี 2561

หน่วย  :  คน

 ผู้มีงานทำแยกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก พบว่า อุตสาหกรรมการผลิต มีจำนวนผู้มีงานทำมากที่สุด 
ร้อยละ 29.10 รองลงมาคือ อุตสาหกรรมเกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง ร้อยละ 24.95 อุตสาหกรรมการขายส่ง 
การขายปลีก ร้อยละ 16.07 อุตสาหกรรมกิจกรรมโรงแรมและอาหาร ร้อยละ 8.01 และอุตสาหกรรมการก่อสร้าง       
ร้อยละ 4.91

ผูมีงานทำจำแนกตามอุตสาหกรรม (Employment  by  Industrial) 

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

การผลิต
988,307 คน (29.10%)

การขายส่ง การขายปลีก
545,764 คน (16.07%)

เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง
847,463 คน (24.95%)

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
272,133 คน (8.01%)

การก่อสร้าง
166,603 คน (4.91%)

ผู้มีงานทำ
3,396,579 คน

ไตรมาส 4
(ตุลาคม-ธันวาคม)

ปี 2561 

ไตรมาส 4
(ตุลาคม-ธันวาคม)

ปี 2562
% ∆

3,377,385 3,396,579 0.57 

ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการ ระดับอาวุโสและผู้จัดการ 85,116 81,875 -3.81 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ 136,331 127,426 -6.53 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิค สาขาต่าง ๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง 123,786 109,835 -11.27 

เสมียน 136,819 143,260 4.71 

พนักงานบริการ และพนักงานในร้านค้าและตลาด 647,636 680,955 5.14 

ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝมีือในด้านการเกษตรและการประมง 712,946 705,995 -0.98 

ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝมีือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง 465,558 453,886 -2.51 

ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 491,252 536,435 9.20 

อาชีพขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ ในด้านการขายและการให้บริการ 577,716 556,482 -3.68 

คนงานซึ่งมิได้จําแนกไว้ในหมวดอื่น 226 430 90.08 

ประเภทอาชีพ

ยอดรวม

5 อันดับแรก
จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
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 ผู้มีงานทำท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีสัดส่วนมากที่สุดประมาณ 8.22 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 24.20 
ของผู้มีงานทำทั้งหมด รองลงมาคือ ระดับต่ำกว่าประถมศึกษา ร้อยละ 23.03 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 
17.36 เปรียบเทียบกับรายไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.) ปี 2561 พบว่า เกือบทุกระดับการศึกษามีจำนวนผู้มีงานทำลดลง 
ยกเว้น การศึกษาระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น

ผูมีงานทำจำแนกตามระดับการศึกษา (Employment by Education)

 จากข้อมูลของระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน นายจ้าง/สถานประกอบการ 
แจ้งความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงานมาใช้บริการ และการบรรจุงาน ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน ปรากฏรายละเอียด 
ดังนี้

 กรมการจัดหางานได้รับแจ้งความต้องการแรงงาน (ตำแหน่งงานว่าง) จากนายจ้าง/สถานประกอบการ ไตรมาส 4 
(ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2562 จำนวน 6,148 อัตรา ผู้สมัครงานมาใช้บริการ จำนวน 5,789 คน การบรรจุงาน              
จำนวน 5,209 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน พบว่า ความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน 
ลดลงร้อยละ 1.05, 14.22 และ 5.62 ตามลำดับ

ความตองการแรงงานผานบริการจัดหางานโดยรัฐ

การใหบริการจัดหางาน

ความต้องการแรงงานลดลงร้อยละ 1.05 จังหวัดสมุทรสาคร มีความต้องการแรงงาน
มากที่สุด ส่วนใหญ่ต้องการผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มากที่สุด

ผู้สมัครงานมาใช้บริการลดลงร้อยละ 14.22 จังหวัดนครปฐม มีผู้สมัครงานมากที่สุด
โดยผู้สมัครงานเป็นผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มากที่สุด

การบรรจุงานลดลงร้อยละ 5.62 โดยจังหวัดนครปฐม ได้รับการบรรจุมากที่สุด
ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการบรรจุงานมากที่สุด

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

จำนวนผูมีงานทำ และอัตราการวางงาน

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้มีงานทำ และอัตราการว่างงานของภาคตะวันตก จำแนกรายจังหวัด 
ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.) 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

 ประเภทอาชีพที่สถานประกอบการต้องการแรงงานมากที่สุด คือ อาชีพงานพื้นฐาน จำนวน 2,997 อัตรา 
คิดเป็นร้อยละ 48.75 (เช่น แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ แรงงานทั ่วไป, แรงงานด้านการผลิต, พนักงาน              
จัดส่งสินค้า, ยามรักษาการณ์, แรงงานบรรจุ) รองลงมาได้แก่ เสมียน เจ้าหน้าท่ี จำนวน 694 อัตรา (ร้อยละ 11.29) 
พนักงานบริการ พนักงานขายในร ้านค้าและตลาด จำนวน 629 อัตรา (ร ้อยละ 10.23) ช ่างเทคนิคและ 
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 618 อัตรา (ร้อยละ 10.05) ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ จำนวน 462 อัตรา 
(ร้อยละ 7.51)
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 สถานประกอบการมาใช้บริการท่ีแจ้งความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน (ตำแหน่งงานว่าง) มีจำนวน 6,148 
อัตรา เป็นเพศชาย 657 อัตรา เพศหญิง 240 อัตรา และไม่ระบุเพศ 5,251 อัตรา

ความต้องการแรงงาน

ความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 และ ปี 2561

0

2,000

4,000

6,000

8,000

ความต้องการแรงงาน

ไตรมาส 4 ปี 2561

ไตรมาส 4 ปี 2562

ผู้สมัครงานมาใช้บริการ การบรรจุงาน

¨Ó¹Ç¹ (¤¹)

6,213 6,148
6,749

5,789 5,519 5,209

01
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05

อุตสาหกรรมทีม่ีความต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก ได้แก่

การผลิต เช่น การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง, การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง, 
การผลิตผลิตภัณฑ ์พลาสติก, การผลิตอาหารปรุงสําเร็จแช ่แข็ง ,  การผลิต 
ขนมไทยประเภทอบ

ท่ีพักแรมและบริการด ้านอาหาร  เช ่น  โรงแรม รี สอร ์ท  และห ้องชุด , 
การบริการด ้านอาหารในภัตตาคาร/ร ้านอาหาร, การบริการด ้านอาหาร, 
การบริการด้านอาหารโดยร้านอาหารแบบเคลื่อนที่, การบริการที่พักแรม

การก่อสร้าง เช่น การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวก, 
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย, การติดตั้งส่วนประกอบอาคาร และการตกแต่งภายใน, 
การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์, การก่อสร้างฐานราก รวมถึงการตอกเสาเข็ม

การขายส่งและการขายปลีก การซ ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์ เช ่น 
การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู ้ และรถบรรทุก 
ขนาดเลก็ทีค่ล้ายกัน, การขายส่งสนิค้าท่ัวไป, การขายปลกีสินค้าอืน่ ๆ  ในร้านค้าทัว่ไป, 
การขายส่งด้าย และผ้า, การขายส่งผลิตภัณฑ์นม

การขนส ่งและสถานที่ เก็บสินค ้า  เช ่น การขนส ่งสินค ้าอื่น  ๆ ทางถนน, 
การขนส ่งผลิตภัณฑ์ป ิโตรเลียมทางถนน, กิจกรรมที่ เกี่ยวกับคลังสินค ้าและ 
การจดัเกบ็สนิค้าแช่เยน็หรอืแช่แขง็, กิจกรรมอืน่ ๆ  ท่ีสนับสนุนการขนส่ง, การขนส่งสินค้า 
แช่เย็นหรือแช่แข็งทางถนน
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แผนภูมิแสดงความต้องการแรงงาน จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ไตรมาส 4 ปี 2562 และปี 2561

 จากแผนภูมิ เมื ่อเปรียบเทียบความต้องการแรงงานตามประเภทอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 4 ปี 2562              
กับปี 2561 พบว่า

 อุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น ได้แก่ การผลิต, การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า, กิจกรรมวิชาชีพ 
วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ, กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์, การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน, 
การศึกษา, ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ, ข้อมูลข่าวสารและการสื ่อสาร, การก่อสร้าง, การจัดหาน้ำ 
การจัดการน้ำเสียและของเสียรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

 อุตสาหกรรมที ่ม ีความต้องการแรงงานลดลง ได้แก่ การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ 
และจักรยานยนต์, ที ่พักแรมและบริการด้านอาหาร, กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน, เกษตรกรรม   
การป ่าไม ้และการประมง, การบร ิหารราชการการป ้องก ันประเทศ และการประก ันส ังคมภาคบ ังค ับ, 
กิจกรรมการบริการด้านอื ่น ๆ, กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย, กิจกรรมเกี ่ยวกับอสังหาริมทรัพย์, 
กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนกิจกรรมการผลิตสินค้า และบริการที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถ 
จำแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน, ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำและระบบการปรับอากาศ

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

การขายส่งและการขายปลีกฯ

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

เกษตรกรรมการป่าไม้และการประมง

การบริหารราชการการป้องกันประเทศฯ

กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ

กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนฯ

ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำและระบบการปรับอากาศ

การจัดหาน้ำ การจัดการน้ำเสียฯ

การก่อสร้าง

ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ

การศึกษา

การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน

กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์

กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ฯ

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

การผลิต

ลด

เพิ่ม

จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

(อัตรา)
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แผนภูมิแสดงความต้องการแรงงาน จำแนกตามประเภทอาชีพ ไตรมาส 4 ปี 2562 และปี 2561

แผนภูมิแสดงความต้องการแรงงาน จำแนกตามระดับการศึกษา ไตรมาส 4 ปี 2562 และปี 2561

 ประเภทอาชีพที่สถานประกอบการต้องการแรงงานมากที่สุด คือ อาชีพงานพื้นฐาน จำนวน 2,997 อัตรา 
คิดเป็นร้อยละ 48.75 (เช่น แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ แรงงานทั ่วไป, แรงงานด้านการผลิต, พนักงาน              
จัดส่งสินค้า, ยามรักษาการณ์, แรงงานบรรจุ) รองลงมาได้แก่ เสมียน เจ้าหน้าท่ี จำนวน 694 อัตรา (ร้อยละ 11.29) 
พนักงานบริการ พนักงานขายในร ้านค้าและตลาด จำนวน 629 อัตรา (ร ้อยละ 10.23) ช ่างเทคนิคและ 
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 618 อัตรา (ร้อยละ 10.05) ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ จำนวน 462 อัตรา 
(ร้อยละ 7.51)

 ผู้สมัครงานท่ีมาใช้บริการ มีจำนวน 5,789 คน เป็นเพศชาย 2,392 คน เพศหญิง 3,397 คน เป็นผู้จบการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุด จำนวน 1,462 คน คิดเป็นร้อยละ 25.25 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป     
ร้อยละ 19.45 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 19.09 ระดับประถมศึกษาและต่ำกว่า ร้อยละ 18.03 ระดับปวส. 
ร้อยละ 9.02 ระดับปวช. ร้อยละ 8.57 และระดับอนุปริญญา ร้อยละ 0.59 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน      
พบว่า ผู้สมัครงานลดลงร้อยละ 14.22

 นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการแรงงาน 
ที ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 21.91 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ร้อยละ 19.76 ระดับประถมศึกษาและ  
ต่ำกว่า ร้อยละ 19.32 ระดับปวช. ร้อยละ 14.93 
เม ื ่อเปร ียบเท ียบก ับช ่วงเด ียวก ันป ีก ่อน พบว ่า 
ความต ้องการแรงงานระด ับปวส., ระด ับปวช. , 
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป, และระดับประถมศึกษาและ 
ต่ำกว่า มีจำนวนลดลง ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, 
ระดับอนุปริญญา และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น

ผูสมัครงาน

ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสฯ

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ

ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

เสมียน  เจ้าหน้าที่

พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าฯ

ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง

ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ

ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรฯ

อาชีพงานพื้นฐาน

ผู้ฝึกงาน

จำแนกตามระดับการศึกษา

จำนวน (อัตรา)

ประถมศึกษา
และต่ำกวา

มัธยมศึกษา
ตอนตน

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
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 จากแผนภูมิ เมื่อพิจารณาตามประเภทอาชีพจะเห็นได้ว่า อาชีพงานพื้นฐาน มีจำนวนผู้มาสมัครงานมากที่สุด      
เช่น แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ แรงงานทั่วไป, แรงงานด้านการผลิต, แรงงานบรรจุ, พนักงานจัดส่งสินค้า, 
ยามรักษาการณ์ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน พบว่า ผู้สมัครงานลดลง เกือบทุกประเภทอาชีพ ยกเว้น 
ประเภทอาชีพงานพื้นฐาน ที่มีจำนวนผู้สมัครงานเพิ่มขึ้น

 เมื่อพิจารณาผู้สมัครงานตามช่วงอายุ พบว่า ผู้สมัครงานที่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี มากที่สุด จำนวน 2,020 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29.93 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 18-24 ปี จำนวน 1,873 คน (ร้อยละ 27.75) และอายุระหว่าง     
25-29 ปี จำนวน 1,497 คน (ร้อยละ 22.18)

 ผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงานท้ังหมด จำนวน 5,209 คน เป็นเพศชาย 2,090 คน เพศหญิง 3,119 คน โดยเป็น   
การบรรจุงาน ในจังหวัดนครปฐมมากที่สุด ร้อยละ 32.08 ของผู้สมัครงานที่ได้รับการบรรจุงานทั้งหมด รองลงมาได้แก่ 
จังหวัดสมุทรสาคร ร้อยละ 29.18 จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยละ 10.50 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน พบว่า 
การบรรจุงานลดลงร้อยละ 5.62 โดยจังหวัดสมุทรสงครามมีการบรรจุงานลดลงมากที่สุด ร้อยละ 59.29

การบรรจุงาน

แผนภูมิแสดงผู้สมัครงานมาใช้บริการ จำแนกตามประเภทอาชีพ ไตรมาส 4 ปี 2562 และปี 2561

 โดยผู ้ท ี ่ม ีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ได ้ร ับการบรรจ ุงานมากที ่ส ุด ค ิดเป ็นร ้อยละ 26.20 
รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 20.18 
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 18.28 ระดับประถมศึกษา 
และต่ำกว่า ร้อยละ 17.47

ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสฯ

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ

ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

เสมียน  เจ้าหน้าที่

พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าฯ

ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง

ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ

ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรฯ

อาชีพงานพื้นฐาน

ผู้ฝึกงาน

จำแนกตามประเภทอาชีพ

จำนวน (คน)

ไตรมาส 4 ปี 2561

ไตรมาส 4 ปี 2562
183

120

238
196

661
567

1,613
1,163

973
735

52
8

1
0

372
342

586
527

2,070
2,131
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 อุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมการผลิต มีการบรรจุงาน จำนวน 3,130 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 60.09 รองลงมาคือ การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์ จำนวน 925 คน         
(ร้อยละ 17.76) ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร จำนวน 265 คน (ร้อยละ 5.09) การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า     
จำนวน 161 คน (ร้อยละ 3.09) การก่อสร้าง จำนวน 104 คน (ร้อยละ 2.00) และอุตสาหกรรมอื่น ๆ จำนวน 624 คน 
(ร้อยละ 11.98)

แผนภูมิแสดงความต้องการแรงงาน และการบรรจุงาน จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 
ไตรมาส 4 ปี 2562

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

แผนภูมิแสดงความต้องการแรงงาน และการบรรจุงาน จำแนกตามประเภทอาชีพ 
ไตรมาส 4 ปี 2562

จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

อัตรา/คน

21
7

3,883
3,130

69
61

0
12
2
14

135
104

160
161

342
265

82
80

44
38

11
15
66
53

70
70
48
30
98
97

21
19

11
5
0
0

23
35

83
88

979
925

ความต้องการแรงงาน (อัตรา)

การบรรจุงาน (คน)

ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสฯ

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ

ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

เสมียน  เจ้าหน้าที่

พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าฯ

ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง

ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ

ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรฯ

อาชีพงานพื้นฐาน

ผู้ฝึกงาน

จำแนกตามประเภทอาชีพ

อัตรา/คน

ความต้องการแรงงาน (อัตรา)

การบรรจุงาน (คน)
139

96
141
128

618
510

694
686

629
530

13
12

10
0

462
308

445
379

2,997
2,560

เกษตรกรรมการป่าไม้และการประมง

การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน

การผลิต

ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำและระบบการปรับอากาศ

การจัดหาน้ำ การจัดการน้ำเสียฯ

การก่อสร้าง

การขายส่งและการขายปลีกฯ

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์ฯ

กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

การบริหารราชการการป้องกันประเทศฯ

การศึกษา

กิจกรรมด้านสุขภาพฯ

ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ

กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ

กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนฯ

กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศฯ
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 เมื ่อพิจารณาตามประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงานพื้นฐานมีการบรรจุงานมากที่สุด จำนวน 2,560 คน 
คิดเป็นร้อยละ 49.15 (เช่น แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ แรงงานทั่วไป, แรงงานด้านการผลิต, พนักงานจัดส่ง               
สินค้า, ยามรักษาการณ์, แรงงานบรรจุ) รองลงมาคือ เสมียน เจ้าหน้าที่ จำนวน 686 คน (ร้อยละ 13.17) พนักงานบริการ 
พนักงานขายในร้านค้าและตลาด จำนวน 530 คน (ร้อยละ 10.17) ช่างเทคนิคและผู ้ปฏิบัติงานที ่เกี ่ยวข้อง                    
จำนวน 510 คน (ร้อยละ 9.79) ผู ้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื ่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ              
จำนวน 379 คน (ร้อยละ 7.28)

แผนภูมิแสดงตำแหน่งงาน ผู้สมัครงานมาใช้บริการ และการบรรจุงาน จำแนกรายจังหวัด ไตรมาส 4 ปี 2562

ราชบุรี

ตำแหนงงาน

(อัตรา)

จังหวัด

41
3

22
7

17
2

75
4

65
1

54
7

37
0

35
7

33
0

1,7
14 1,9

55
1,6

71

20
4

16
5

14
9

55
6

49
3

46
8

38
1

40
4

35
2

1,5
37

1,7
56

1,5
20

ผูสมัครงานมาใชบริการ

(คน)

การบรรจุงาน

(คน)

กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ

 ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.) ปี 2562 ภาคตะวันตกมีความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย              
จำนวน 2,770 อัตรา ลดลงร้อยละ 9.89 จากไตรมาสก่อน แต่เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 18.53 จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
โดยอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร มีความต้องการมากที่สุด จำนวน 1,713 อัตรา (ร้อยละ 61.84) รองลงมา               
ได้แก่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จำนวน 358 อัตรา (ร้อยละ 12.92) 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จำนวน 205 อัตรา (ร้อยละ 7.40)

ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน

ยานยนตสมัยใหม หุนยนตฯ

เชื้อเพลิงชีวภาพฯ

การแพทยครบวงจร

การบินและโลจิสติกส

ดิจิทัล

การทองเที่ยวกลุมรายไดฯ

การแปรรูปอาหาร

อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ

10 อุตสาหกรรม

เปาหมาย
การเกษตรฯ

112 อัตรา

358 อัตรา

1,713 อัตรา

0 อัตรา

7 อัตรา

98 อัตรา

205 อัตรา

76 อัตรา

160 อัตรา

41 อัตรา

First S-curve New S-curve จำแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและต่ำกวา 513 อัตรา

มัธยมศึกษาตอนปลาย 545 อัตรา
มัธยมศึกษาตอนตน 620 อัตรา

ปวช. 431 อัตรา
ปวส. 288 อัตรา
อนุปริญญา 184 อัตรา

ปริญญาตรีขึ้นไป 189 อัตรา

01

03
02

04
05
06
07
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 โดยต้องการแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุด จำนวน 620 อัตรา (ร้อยละ 22.38) 
รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 545 อัตรา (ร้อยละ 19.68) ระดับประถมศึกษาและต่ำกว่า         
จำนวน 513 อัตรา (ร้อยละ 18.52) ระดับปวช. จำนวน 431 อัตรา (ร้อยละ 15.56) ระดับปวส. จำนวน 288 อัตรา 
(ร้อยละ 10.40) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 189 อัตรา (ร้อยละ 6.82) และระดับอนุปริญญา จำนวน 184 อัตรา 
(ร้อยละ 6.64)

 เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดสมุทรสาคร มีความต้องการมากที่สุด จำนวน 892 อัตรา คิดเป็น 
ร้อยละ 32.20 ของตำแหน่งงาน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมด รองลงมาได้แก่ นครปฐม จำนวน 588 อัตรา      
(ร้อยละ 21.23) กาญจนบุรี จำนวน 332 อัตรา (ร้อยละ 11.99) เพชรบุรี จำนวน 303 อัตรา (ร้อยละ 10.94)

 ภาคตะวันตกมีแรงงานได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน 509 คน หรือร้อยละ 2.10 
ของแรงงานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศทั้งประเทศ ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน ร้อยละ 0.20 เป็นเพศชาย          
ร้อยละ 64.64 เพศหญิง ร้อยละ 35.36 เดินทางไปทำงานโดย Re-entry มากที่สุดร้อยละ 66.99 รองลงมาคือ 
เดินทางด้วยตนเอง ร้อยละ 11.98 บริษัทจัดหางานจัดส่ง และนายจ้างพาลูกจ้างไปทำงาน มีจำนวนเท่ากัน ร้อยละ 6.88 
กรมการจัดหางานจัดส่ง ร้อยละ 3.73 และนายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน ร้อยละ 3.54

การเดินทางไปทํางานในต่างประเทศ

 จากข้อมูลของสำนักงานจัดหางานจังหวัด 8 จังหวัดในภาคตะวันตก ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.) ปี 2562                    
(ณ เดือนธันวาคม) มีจำนวนแรงงานต่างด้าว ประมาณ 5.42 แสนคน เป็นแรงงานต่างด้าวนำเข้า มากที ่สุด                   
จำนวน 195,011 คน คิดเป็นร ้อยละ 35.99 ของจำนวนแรงงานต่างด้าวคงเหลือทั ้งหมด รองลงมาได้แก่ 
แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานตามมติครม. เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 61 และมติครม. เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 61                   
ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) (ร้อยละ 30.25) พิสูจน์สัญชาติ (ร้อยละ 21.98) มติครม.                
เมื ่อวันที ่ 20 ส.ค. 62 (MOU) (ร้อยละ 5.83) ชนกลุ ่มน้อย (ร้อยละ 4.00) ชั ่วคราวทั ่วไป (ร้อยละ 1.69) 
คนต่างด้าวกลุ ่มประมงทะเล (ร้อยละ 0.16) BOI (ร้อยละ 0.09) และการเดินทางไป-กลับ (ร้อยละ 0.01) 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน พบว่า จำนวนแรงงานต่างด้าวลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.74

การทํางานของคนต่างด้าว

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน

ที่มา : สำนักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน

เดินทาง 5 วิธี แจงการเดินทางกลับ(RE-ENTRY)

กาญจนบุรี

นครปฐม

ราชบุรี

สุพรรณบุรี

สมุทรสาคร

ประจวบคีรีขันธ์

เพชรบุรี

สมุทรสงคราม

27
52

32
65

21
61

34
56

23
38

24
25

6
34

1
10

ประเทศที่มีผูเดินทางไปทำงานมากที่สุด 5 อันดับแรก

01

02

03

04

05

ญีปุ่่น 61 คน

ไต้หวัน 44 คน

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 29 คน

สหรัฐอเมริกา 55 คน

อินโดนีเซีย 42 คน

ลดลง 

0.20%
การเดินทางทุกประเภท ไตรมาส 4 ป 2561 จำนวน 510 คน

การเดินทางทุกประเภท ไตรมาส 4 ป 2562 จำนวน 509 คน
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 สถานประกอบการใน 8 จังหวัดภาคตะวันตก อยู่ในระบบประกันสังคม จำนวน 40,737 แห่ง เมื่อเปรียบเทียบ 
กับไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.) ปี 2561 เพิ ่มขึ ้นร ้อยละ 2.40 และมีจำนวนผู ้ประกันตนเพิ ่มขึ ้นร ้อยละ 1.95 
โดยมีผู้ประกันตนประมาณ 1.51 ล้านคน แยกเป็น มาตรา 33 ประมาณ 1.11 ล้านคน มาตรา 39 ประมาณ 1.34 แสนคน 
และมาตรา 40 ประมาณ 2.69 แสนคน โดยจังหวัดสมุทรสาคร มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในระบบประกันสังคม 
มากที่สุดร้อยละ 28.11 รองลงมาได้แก่ จังหวัดนครปฐม ร้อยละ 22.97 และจังหวัดราชบุรี ร้อยละ 12.16

 ในส่วนของผู้ประกันตน พบว่า จังหวัดสมุทรสาคร มีลูกจ้างขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน มากที่สุดร้อยละ 36.01 
รองลงมาคือ จังหวัดนครปฐม ร้อยละ 21.89 จังหวัดราชบุรี ร้อยละ 11.93

สถานประกอบการในระบบประกันสังคม

ที่มา : สำนักงานจัดหางานจังหวัด

ที่มา : สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

เปรียบเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน
เพ่ิมขึ้น ลดลง

จำนวนคนต่างด้าวคงเหลือ 
จำแนกรายจังหวัด

จำนวนคนต่างด้าวคงเหลือ 
จำแนกตามประเภทการอนุญาตให้ทำงาน

34,843 คน           9.63%

19,317 คน           17.78%

54,839 คน           9.49%

เพชรบุรี

กาญจนบุรี

ราชบุรี

104,453 คน           4.70%นครปฐม

261,270 คน           0.80%สมุทรสาคร

14,610 คน           3.61%สมุทรสงคราม

32,915 คน           14.73%ประจวบคีรีขันธ์

19,617 คน           9.38%สุพรรณบุรี

ต่างด้าว
5.42 แสนคน

กลุ่มประมงทะเล 
844 คน
(0.16%)

มติ ครม.
 วันที ่20 ส.ค. 62

31,589 คน
(5.83%)

มติ ครม.
 วันที ่16 ม.ค. 61

163,920 คน
(30.25%)

ชั่วคราวทั่วไป
9,145 คน
(1.69%)

BOI
495 คน
(0.09%)

พิสูจน์สัญชาติ 
119,117 คน
(21.98%)

ชนกลุ่มน้อย
21,663 คน
(4.00%)

นําเข้า MOU
195,011 คน
(35.99%)เดินทาง

ไป-กลับ
80 คน
(0.01%)

จํานวนผู้ประกันตน
เพ่ิมขึ้น 1.95%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

4,776 แห่ง 
172,390 คน นครปฐม

2,296 แห่ง 
54,970 คน 

ราชบุรี 

1,074 แห่ง 
25,484 คน 

กาญจนบุรี

883 แห่ง 
16,161 คน เพชรบุรี

608 แห่ง 
15,263 คน 

ประจวบ
คีรีขันธ์

532 แห่ง 
10,662 คน 

สุพรรณบุรี

981 แห่ง 
8,658 คน 

626 แห่ง 
6,487 คน 

สมุทรสาคร

สมุทรสงคราม

 สถานประกอบการ 
11,776 แห่ง
ผู้ประกันตน
310,075 คน

จํานวนสถานประกอบการ และผู้ประกันตนคงเหลือ 
ณ เดือนธันวาคม 2562

แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบประกันสังคมคงเหลือ
ณ เดือนธันวาคม 2562

สมุทรสาคร
11,450 แห่ง
543,346 คน นครปฐม

9,358 แห่ง
330,308 คน

ราชบุรี
4,955 แห่ง
179,948 คน

กาญจนบุรี
3,136 แห่ง

124,337 คนสุพรรณบุรี
4,042 แห่ง
102,331 คน

ประจวบคีรีขันธ์
3,411 แห่ง
98,715 คน

เพชรบุรี
2,788 แห่ง
85,845 คน

สมุทรสงคราม
1,597 แห่ง
44,148 คน

 สถานประกอบการ
40,737 แห่ง
ผู้ประกันตน

1,508,978 คน

จํานวนผู้ประกันตน
ลดลง 0.83%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
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 คาดว่าประเทศไทยจะเป็น “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” (Complete Aged Society) ในปี พ.ศ. 2564
คือประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้นถึง 1 ใน 5 และเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super Aged Society) ภายใน 
อีก 20 ปี โดยประมาณการว่าจะมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนประชากรทั้งหมด 
 1. การเตรียมความพร้อมในระดับบุคคล
  1.1 ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม 4H ได้แก่ Heart (จิตใจ/ทัศนคติดี = คนดี) Head (สมองดี = 
คนเก่ง) Hand (ทำดีอย่างฉลาด ใช้ชีวิตสมดุล = ลงมือทำอย่างสมดุล) และHealth (สุขภาพกาย/ใจดี) 
  1.2 การส่งเสริมภาวะการเจริญพันธุ์ด้วยการส่งเสริมการมีบุตรของคนไทย 
  1.3 การส่งเสริมผู้สูงอายุปัจจุบันและอนาคตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ยาวนานที่สุด
                 1.4 การส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาผู้สูงอายุ
 2. การเตรียมความพร้อมด้านมาตรการเชิงระบบ
  2.1 ด้านสุขภาพอนามัย 
   (1) พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว สนับสนุนให้มีการเพิ่มขีดความสามารถในการดูแล 
โดยครอบครัว (Home Health Care) ทั ้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน โดยให้ความสำคัญการพัฒนาระบบ 
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวทั้งในเขตเมือง และชนบท
   (2) การพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
   (3) การจัดทำและรับรองมาตรฐานสถานดูแล และบุคลากรด้านผู้สูงอายุ 
  2.2 การสร้างหลักประกันด้านรายได้เพื ่อวัยสูงอายุ ควรรณรงค์ให้มีการเตรียมความพร้อม 
เรื ่องการออมตั ้งแต่อยู ่ในวัยทำงาน เพื ่อให้เงินออมเป็นแหล่งรายได้ที ่ย ั ่งยืนในวัยสูงอายุ โดยเฉพาะแรงงาน 
ที่อยู่นอกระบบ เพื่อสร้างหลักประกันรายได้ในวัยสูงอายุ  
  2.3 การขยายโอกาสการทำงานของผู้สูงอายุ การขยายอายุการทำงานเป็นทางเลือกหนึ่งในภาวะ 
ที่มีปัญหาขาดแคลนแรงงานรุนแรงมากขึ้น แต่อาจพิจารณาในบางอาชีพ   
  2.4 การจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุและคนทุกวัย
  2.5 การใช้เศรษฐกิจกระตุ ้น และสนับสนุนสังคมสูงว ัย (Silver Economy) ส่งเสริมให้ม ี 
การใช้เศรษฐกิจกระตุ ้น และตอบสนองต่อสังคมสูงว ัย และสนับสนุนให้ภาคธุรกิจและการบริการร่วมกัน 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สำหรับผู้สูงอายุ โดยเชื่อมโยงเรื่องผู้สูงอายุกับสินค้าและบริการ
  2.6 การพัฒนาระบบข้อมูลผู ้ส ูงอายุ ด ้วยการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู ้ส ูงอายุท ี ่ครอบคลุม 
และมีความละเอียด เป็นการเฉพาะโดยมีการแยกแยะกลุ ่มผู ้ส ูงอายุ (Segmentation) ตามระดับอายุ 
หรือระดับการพึ ่งพา (ติดสังคม ติดบ้านติดเตียง) เพื ่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนรองรับผู ้ส ูงอายุแต่ละกลุ ่ม           
อาทิ การแบ่งผู ้ส ูงอายุตามระดับกลุ ่มอายุ เพศ สถานะ การศึกษา สุขภาพ สภาพครอบครัว บุคลากรผู ้ด ูแล 
ศักยภาพและความรู้ ความสนใจ ฯลฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและการวางแผน

สังคมสูงวัย....
ความท้าทาย
ประเทศไทย
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ที่มา : www.dop.go.th/คลังความรู้/บทความ
คัดย่อโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก

  2.7 การเพิ ่มขีดความสามารถและบทบาทขององค์กรบริหารท้องถิ ่นในการดูแลคุณภาพชีวิต 
ผู ้ส ูงอายุ โดยสนับสนุนให้มีระเบียบปฏิบัต ิท ี ่ เอ ื ้อต่อการดำเนินงานขององค์กรท้องถิ ่นในการจัดสวัสดิการ 
และดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
       2.8  การสนับสนุนให้มีกฎหมายกตัญญู เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนค่านิยมในเรื่อง ความเอื้ออาทร 
และความกตัญญู “หรือส่งเสริมให้มีมาตรการและสวัสดิการเพื่อให้ลูกหลานไปเยี่ยมครอบครัวหรือผู้สูงอายุ”
  2.9 ส่งเสริมการวิจ ัยและการพัฒนาเพื ่อรองรับสังคมสูงว ัย โดยการส่งเสริม และสนับสนุน 
ให้มีการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการศึกษา วิจัย ค้นคว้า 
พัฒนาความรู้ และนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

  กล่าวได้ว ่า กระแสการรับรู ้สาธารณะต่อเรื ่อง “สังคมสูงวัย” ของประเทศไทย กำลังขยายวงออกไป 
อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะสื ่อสาธารณะได้ร ่วมทำหน้าที ่สร้างความรู ้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก 
ให้คนไทยมีการเตรียมตัวเพื ่อเข ้าสู ่การเป็นผู ้ส ูงอายุท ี ่ม ีค ุณภาพ ขณะเดียวกันมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อว ันที ่                       
8 พ.ย. 2559 รัฐบาลได้เห็นชอบมาตรการรองรับสังคมผู ้ส ูงอายุที ่ เสนอโดย กระทรวงการคลังซึ ่งประกอบ 
ด้วยการจ้างงานผู้สูงอายุ , การสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู ้สูงอายุ (Senior Complex) , สินเชื ่อเพื ่อที ่อยู ่อาศัย 
สำหรับผู ้ส ูงอายุ  (Reverse Mortgage : RM) และการบูรณาการระบบบำเหน็จบำนาญ ซึ ่งมาตรการ 
รองรับสังคมสูงอายุดังกล่าวนี ้ จะช่วยสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้ที ่เพียงพอเพื ่อการใช้จ่ายในวัยเกษียณ 
มีโอกาสได้ทำงานต่อ มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม และจะช่วยเสริมสร้างหลักประกันชีวิตที่มั ่นคง ในยามเกษียณอายุ 
สามารถร ับมือก ับ “สังคมสูงว ัย” ของประเทศไทย โดยมุ ่งส ู ่ เป ้าหมายเด ียวก ันเพื ่อลดผลกระทบทั ้ง         
ทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมอันเนื ่องมาจากอัตราความเร็วที ่ประเทศไทยกำลังจะเปลี ่ยนผ่านเข้าสู ่การเป็น 
“สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” (Complete Aged Society) ในอนาคตอันใกล้ เพื ่อร่วมกันสร้างคุณภาพชีวิต 
ที ่ด ีให้กับผู ้ส ูงอายุ คู ่ขนานไปกับการเตรียมความพร้อมผู ้ท ี ่อยู ่ในวัยทำงาน วัยเด็ก และเยาวชนให้มีความรู ้ 
ความเข้าใจและความตระหนักในการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุในอนาคตได้อย่างมีหลักประกัน 
ที่มั ่นคง ทั้งทางด้านรายได้ การออม การมีสุขภาพที่ดี มีที ่อยู่อาศัยที่เหมาะสมปลอดภัย ตลอดจนมีระบบการดูแล 
ระยะยาวเมื่อยามสูงวัย



ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก

www.doe.go.th/lmi_ratchaburi

www.facebook.com/LMIWestern

บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานผ่านเว็บไซต์
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

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

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