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ผูม งี านทำ 37.64 ลานคน
ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอ น 3.3 หมืน่ คน
ผูวางงาน 4.26 แสนคน
เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 2.4 หมื่นคน
ความตองการแรงงาน ณ เดือนพฤษภาคม 2562
จำนวน 34,817 อัตรา
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สถานการณตลาดแรงงานเดือนพฤษภาคม 2562
ปรากฏวาความตองการแรงงานผานกรมการจัดหางาน
มีจำนวน 34,817 อัตรา ลดลงจากเดือนกอน รอยละ
4.85 ผูมีงานทำ 37.64 ลานคน ลดลงจากชวงเดียวกัน
ของปกอ นรอยละ 0.9 ผูว า งงาน 4.26 แสนคน เพิม่ ขึน้ จาก
ชวงเดียวกันของปกอน 2.4 หมื่นคน อัตราการวางงาน
รอยละ 1.1
ทั ้ ง นี ้ ผ ู  ส นใจสามารถดู ร ายละเอี ย ดข อ มู ล และ
ติดตามสถานการณตลาดแรงงานของฉบับกอนหนาและ
บทความตาง ๆ ไดจากเว็บไซต https://doe.go.th/lmia
หรือ Facebook ที่ Thai Labour Market Information
กองบรรณาธิการ
https://doe.go.th/lmia
วัตถุประสงค : เพือ่ เผยแพรขอ มูลขาวสารตลาดแรงงาน ภาพรวมของประเทศ

กลุม งานวิเคราะหและวิจยั : กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน

ภาวะการทำงานของประชากร
จากขอมูลของสำนักงานสถิติแหงชาติที่ทำการสำรวจในเดือนพฤษภาคม 2562 พบวามีผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป 56.54 ลานคน
มีผอู ยูใ นกำลังแรงงานรวม 38.42 ลานคน เปนผูม งี านทำ 37.64 ลานคน ผูว า งงานจำนวน 4.26 แสนคน (คิดเปนอัตราการวางงานรอยละ 1.1)
และผูรอฤดูกาล 3.54 แสนคน

โครงสรางประชากร เดือนพฤษภาคม 2562

จำแนกตามภาค

ผูมีอายุ 15 ป ขึ้นไป 56.54 ลานคน
ผูอยูในกำลังแรงงานรวม
38.42 ลานคน

จำนวนผูมีงานทำ

ผูไมอยูในกำลังแรงงาน
18.12 ลานคน

ผูมีงานทำ
37.64 ลานคน

ทำงานบาน
5.36 ลานคน

ผูวางงาน
0.43 ลานคน

เรียนหนังสือ
4.14 ลานคน

ผูรอฤดูกาล
0.35 ลานคน

อื่น ๆ *
8.62 ลานคน

ภาคเหนือ

ภาคใต

ผวู้า่งงาน �.�� แสนคน
(อัตราการว่างงาน �.�)

0.9%

ไมเคยทำงาน 2.25 แสนคน

ขายสง-ขายปลีก 6.41 ลานคน

อุดมศึกษา 1.29 แสนคน

3

ที่พักแรม/บริการ 3.05 ลานคน

มัธยมปลาย 0.44 แสนคน

4

กอสราง 2.35 ลานคน

ระดับการศึกษา

2

5 บริหารราชการ 1.67 ลานคน
6

เสมียน
งานบริการ

หนวย: ลานคน

ประถมศึกษา 0.19 แสนคน

ปฏิบัติงานในโรงงาน
อาชีพพื้นฐาน

การบริการฯ 1.22 แสนคน

พ.ค. 62

จำนวนผูวางงาน

จำนวนผูมีงานทำ

ผูวางงาน (หนวย: แสนคน)

ผูมีงานทำ (หนวย: ลานคน)

8.23

8.25
6.35

7.80
7.66

งานเกษตร/ประมง
ปฏิบัติงานฝมือ

การผลิต 0.61 แสนคน

ระดับการศึกษา

พ.ค. 61

ชางเทคนิค

เกษตรกรรม 0.18 แสนคน

มัธยมตน 0.25 แสนคน

ผูมีงานทำจำแนกตามหมวดอาชีพ
1.51
1.44
2.03
2.09
1.68
1.68
1.64
1.70

เคยทำงาน 2.01 แสนคน

ต่ำกวาประถมฯ 0.08 แสนคน

การขนสง 1.29 ลานคน

4.60
4.62
3.84
3.95
4.62
4.54

6.0%

พฤษภาคม �� จำนวน �.�� แสนคน
พฤษภาคม �� จำนวน �.�� แสนคน

1 การผลิต 6.51 ลานคน

ผูประกอบวิชาชีพ

ผูมีงานทำ 5.34 ลานคน
ผูวางงาน 0.43 แสนคน

ผูมีงานทำ 5.10 ลานคน
ผูวางงาน 0.71 แสนคน

6 อันดับ

ผูบริหาร

กรุงเทพมหานคร

ผูมีงานทำ 11.76 ลานคน
ผูวางงาน 1.39 แสนคน

พฤษภาคม �� จำนวน ��.�� ล้านคน
พฤษภาคม �� จำนวน ��.�� ล้านคน

นอกภาคเกษตร
26.81 ลานคน

ผูมีงานทำ 9.30 ลานคน
ผูวางงาน 1.13 แสนคน

ภาคกลาง

ผม
ู้ งีานทำ ��.�� ล้านคน

ภาคเกษตร
10.83 ลานคน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผูมีงานทำ 6.14 ลานคน
ผูวางงาน 0.60 แสนคน

*เด็ก ชรา ปวย หรือพิการไมสามารถทำงานได

ลดลง �.� หมื�นคน

จำนวนผูวางงาน

10.25
9.96
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0.33
ไมมีการศึกษา/
ต่ำกวาประถม/
อื่นๆ ไมทราบ

0.58
ประถมศึกษา

0.73
มัธยมตน

6.57

8.24

0.94

1.68

มัธยมปลาย

อุดมศึกษา

ภาวะความตองการแรงงาน
ความตองการแรงงานผานบริการจัดหางานโดยรัฐ มีตำแหนงรองรับ ณ เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 34,817 อัตรา มีสถานประกอบการ
มาใชบริการจำนวน 463 แหง พบวา มีความตองการแรงงานในระดับ ปวช.-ปวส./อนุปริญญา มากทีส่ ดุ จำนวน 13,756 อัตรา (39.51%) รองลงมา
ไดแก ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 11,836 อัตรา (34.00%) ระดับประถมศึกษา จำนวน 5,478 อัตรา (15.73%) และระดับปริญญาตรีขึ้นไป
จำนวน 3,747 อัตรา (10.76%)

แจงความตองการแรงงาน
กับกรมการจัดหางาน
34,817 อัตรา

ผูส มัครงานทีม่ าใชบริการ
กับกรมการจัดหางาน
33,384 คน

เมษายน 62 จำนวน 36,592 อัตรา
พฤษภาคม 62 จำนวน 34,817 อัตรา

บรรจุงาน
32,539 คน

เมษายน 62 จำนวน 38,771 คน
พฤษภาคม 62 จำนวน 33,384 คน

4.85%

13.89%

เมษายน 62 จำนวน 34,557 คน
พฤษภาคม 62 จำนวน 32,539 คน

5.84%

ความตองการแรงงาน 5 อันดับแรกในกลุมงานตาง ๆ
ผูบริหาร 592 อัตรา
1 1.ผู
จัดการฝายบริหารทั่วไป

4
6.18%

2.เจาหนาที่บริหารหนวยงานภาครัฐ
3.ผูจัดการทั่วไปดานการผลิต
4.ผูจัดการฝายบุคคล
5.ผูจัดการฝายขาย

2 ผูประกอบวิชาชีพ 1,163 อัตรา
1.เจาหนาที่สงเสริมการขาย
2.เจาหนาที่ประชาสัมพันธ
3.นักสำรวจทั่วไป
4.พยาบาลวิชาชีพ
5.นักทำแผนที่

3

5
6.70%

ชางเทคนิค 4,650 อัตรา

1.พนักงานบริการลูกคา
1.24%
2.พนักงานบัญชี
3.QC ผลิตภัณฑสนิ คาไฟฟา อิเล็กทรอนิกส
4.QC ผลิตภัณฑสนิ คาเสนใย เสือ้ ผา
5.กรรมการตัดสินกีฬา

6

7

เสมียน เจาหนาที่ 6,021 อัตรา
1.พนักงานธุรการ
2.เจาหนาที่คลังสินคา
3.เจาหนาที่เก็บเงิน
4.เจาหนาที่บันทึกขอมูล
5.เจาหนาที่ฝายบุคคล

4.49%

พนักงานบริการ 6,844 อัตรา
1.พนักงานขาย
2.พนักงานบริการ
3.พนักงานเสริฟ
4.พนักงานดูแลความปลอดภัย
5.แมบานสำนักงาน

1.ผูเพาะปลูกพืชสวน
2.ผูดูแลสวนสาธารณะ/สนามหญา
3.คนงานประจำฟารมสัตวปก
4.พนังงานตรวจไร
5.ผูออกแบบจัดสวน

141.86%

66.00%

8

ปฏิบตั งิ านในโรงงาน 1,967 อัตรา

9

อาชีพงานพืน้ ฐาน 11,064 อัตรา

4.77%

ปฏิบตั งิ านเกษตรและประมง 104 อัตรา

ผูป ฏิบตั งิ านฝมอื 2,412 อัตรา

1.ชางไฟฟา
2.ชางซอมยานยนต
3.ชางเย็็บเครื่องแตงกายดวยมือ
4.ชางซอมเครื่องจักรกล
5.ชางเชื่อมโลหะดวยไฟฟา

1.พนักงานขับรถยนต
12.53%
2.ชางประกอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
3.ชางเย็บผลิตภัณฑสิ่งทอสิ่งถัก/เครื่องแตงกาย
4.ชางประกอบอุปกรณคอมพิวเตอร
5.พนักงานขับรถบรรทุก/รถตูขนาดใหญ

1.แรงงานดานการผลิต
2.แรงงานกอสรางอาคาร
3.พนักงานจัดสงสินคา
4.พนักงานทำความสะอาดอาคาร
5.แรงงานบรรจุ

18.30%

หมายเหตุ : เปนการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของความตองการแรงงานในกลุมงานตาง ๆ เปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 2562

ความตองการแรงงาน ผูสมัครงานที่มาใชบริการ และการบรรจุงาน
ความตองการแรงงาน (อัตรา)
ผูสมัครงานที่มาใชบริการ (คน)
การบรรจุงาน (คน)
75
ปริญญาโทและสูงกวา 122
85

จำแนกตามกลุมอาชีพ
592
844
617
1,163
1,374
1,024

ผูบริหาร

ผูประกอบวิชาชีพ
ชางเทคนิค

เสมียน เจาหนาที่
งานบริการ
งานเกษตร/ประมง 53104
36

ปฏิบัติงานฝมือในธุรกิจ
ปฏิบัติงานฝมือในโรงงาน

4,650
4,288
4,516

ปริญญาตรี
6,021
5,655 6,705
6,844
6,395
6,677

2,412
1,500
1,339
1,967
2,105
2,008

อาชีพงานพื้นฐาน
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อนุปริญญา 127

109

ปวส.
ปวช.

จำแนกตามระดับการศึกษา
3,672

7,580
6,778

3,003
5,178
4,188
4,103
5,575
4,011
4,075

มัธยมศึกษา
11,064
10,120
10,667

ประถมศึกษา

3,232
3,001

5,478

11,836

14,124
14,388

การไปทำงานตางประเทศ

การไปทำงานตางประเทศของแรงงานไทย ณ เดือนพฤษภาคม 2562 มีแรงงานไทยที่ยังคงทำงานในตางประเทศทั้งสิ้น 155,967 คน
โดยประเทศที่แรงงานไทยไปทำงานมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ไตหวัน อิสราเอล และสาธารณรัฐเกาหลี สำหรับประเภทงานที่แรงงานไทยไปทำงาน
มากที่สุด คือ แรงงานทั่วไป แรงงานดานการผลิต และแรงงานดานการเกษตร

แรงงานไทยที่ยังคงทำงานในตางประเทศ

71,849 คน

155,967

154,302

155,126

154,852
152,019

156,392

หนวย: คน

2562
154,251
155,356

157,356

163,152
163,768

156,379

135,125

2561

5 อันดับประเทศที่มีแรงงานไทยไปทำงานมากที่สุด

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

พฤษภาคม 61 จำนวน 135,125 คน
พฤษภาคม 62 จำนวน 155,967 คน 15.42%

ไตหวัน

26,817 คน

อิสราเอล

23,169 คน

8,078 คน

3,025 คน

ญี่ปุน

เกาหลีใต

มาเลเซีย
และสิงคโปร

เมษายน 62 จำนวน 154,302 คน

1.08% พฤษภาคม 62 จำนวน 155,967 คน

5 อันดับแรกของประเทศที่มีแรงงานไทยไปทำงานมากที่สุด จำแนกตามกลุมประเทศ
เอเชีย
1.ไตหวัน
2.สาธารณรัฐเกาหลี
3.ญี่ปุน
4.มาเลเซียและสิงคโปร
5.ฮองกง

ตะวันออกกลาง
1.อิสราเอล
2.สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
3.คูเวต
4.บาหเรน
5.กาตาร

ยุโรป
1.รัสเซีย
2.ฮังการี
3.โปรตุเกส
4.สาธารณรัฐเช็ค
5.อังกฤษ

อเมริกาเหนือ
และใต
1.สหรัฐอเมริกา
2.แคนาดา
3.กรีนแลนด
4.เปรู
5.ชิลี

ออสเตรเลีย
และโอเซียเนีย

แอฟริกา
1.แอลจีเรีย
2.แอฟริกาใต
3.มาดากัสการ
4.โมซัมบิก
5.สาธารณรัฐเซเซลส

1.นิวซีแลนด
2.ออสเตรเลีย
3.ปาปว นิวกินี
4.นิวคาลิโดเนียและ
ปาเลา

ที่มา: กองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ

การทำงานของคนตางดาว

คนตางดาวที่ทำงานในประเทศไทย ณ เดือนพฤษภาคม 2562 มีจำนวน 3,268,285 คน เปนแรงงานประเภททั่วไป จำนวน
3,026,673 คน คิดเปนรอยละ 92.61 โดยเปนแรงงานตางดาวทีไ่ ดรบั อนุญาตใหเขามาทำงาน (มีหนังสือเดินทาง) มากทีส่ ดุ จำนวน 1,783,503 คน
สำหรับแรงงานตางดาวประเภทฝมือ มีจำนวน 179,356 คน คิดเปนรอยละ 5.49 เปนแรงงานทั่วไป (นักลงทุน ชางฝมือ ผูชำนาญการ)
มากที่สุด จำนวน 128,923 คน
แรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร
แรงงานประเภทฝมือ
179,356 คน

แรงงานตางดาว
3,268,285 คน

ตลอดชีพ
241 คน
ชนกลุมนอย (จีนฮอ ฯลฯ)
62,015 คน
แรงงานประเภททั่วไป
3,026,673 คน

ทั่วไป (นักลงทุน ชางฝมือ ผูชำนาญการ)
128,923 คน
BOI
50,433 คน
ไดรับอนุญาตใหเขามาทำงาน (มีหนังสือเดินทาง)
1,783,503 คน
ตามมติ ครม.
1,187,803 คน

ขออนุญาตทำงานตาม MOU
926,233 คน

ไดรับผอนผันใหทำงานถึง 30 ก.ย. 2562
(ตาม พรก.การประมง มาตรา 83)
6,082 คน
ไดรับผอนผันใหทำงานในกิจการประมงทะเล 1 ป
5,958 คน
เขามาทำงานในลักษณะไป-กลับ/ตามฤดูกาล
43,327 คน

4 กลุม งานวิเคราะหและวิจยั : กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน

แรงงานที่ผานการพิสูจน
สัญชาติคงเหลือ
857,270 คน

ที่มา: สำนักบริหารแรงงานตางดาว

