ปที่ 28 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2563
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CONTENTS
สถานการณ ต ลาดแรงงานเดื อ นมี น าคม 2563
นายจาง/สถานประกอบการแจงความตองการแรงงานผาน
กรมการจัดหางาน จำนวน 18,775 อัตรา ลดลงจากชวงเดียวกัน
ของปกอน รอยละ 56.91 ผูมีงานทำ 37.33 ลานคน ลดลงจาก
ชวงเดียวกันของปกอน รอยละ 1.16 ผูวางงาน 3.92 แสนคน
เพิม่ ขึน้ จากชวงเดียวกันของปกอ น รอยละ 13.29 อัตราการวางงาน
รอยละ 1.0
ทั้งนี้ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดขอมูลและติดตาม
สถานการณตลาดแรงงาน และบทความตาง ๆ ไดจากเว็บไซต
https://doe.go.th/lmia หรือ Facebook ที่ Thai Labour
Market Information
อำนวยการโดย : นางสาวสุวกุล ไตรรัตนผลาดล
ผูอ ำนวยการกองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน
จัดทำโดย : กลุม งานวิเคราะหและวิจยั กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน

กองบรรณาธิการ

วัตถุประสงค :
เพือ่ เผยแพรขอ มูลขาวสารตลาดแรงงานภาพรวมของประเทศ

จากขอมูลของสำนักงานสถิติแหงชาติที่ทำการสำรวจในเดือนมีนาคม 2563 พบวา มีผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป 56.77 ลานคน
มีผอู ยูใ นกำลังแรงงานรวม 38.21 ลานคน เปนผูม งี านทำ 37.33 ลานคน ผูว า งงาน 3.92 แสนคน (คิดเปนอัตราการวางงาน รอยละ 1.0)
และผูรอฤดูกาล 4.90 แสนคน
จำแนกตามภาค
โครงสรางประชากร เดือนมีนาคม 2563
ผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป 56.77 ลานคน
ผูอยูในกำลังแรงงานรวม
38.21 ลานคน

กำลังแรงงานปจจุบัน
37.72 ลานคน

ผูไมอยูในกำลังแรงงาน
18.56 ลานคน

ผูวางงาน
0.39 ลานคน

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผูมีงานทำ 8.90 ลานคน
ผูวางงาน 0.80 แสนคน

ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร

ผูมีงานทำ 12.02 ลานคน
ผูวางงาน 1.19 แสนคน

เรียนหนังสือ
4.53 ลานคน
ผูมีงานทำ
37.33 ลานคน

จำนวนผูวางงาน

ผูมีงานทำ 5.98 ลานคน
ผูวางงาน 0.40 แสนคน

ทำงานบาน
5.17 ลานคน

ผูรอฤดูกาล
0.49 ลานคน

จำนวนผูมีงานทำ

ผูมีงานทำ 5.21 ลานคน
ผูวางงาน 0.48 แสนคน

ภาคใต

ผูมีงานทำ 5.22 ลานคน
ผูวางงาน 1.05 แสนคน

อืน่ ๆ (เด็ก ชรา ปวย
หรือพิการไมสามารถทำงานได)
8.86 ลานคน

¼ÙŒÇ‹Ò§§Ò¹ 3.92 áÊ¹¤¹

¼ÙŒÁÕ§Ò¹·Ó 37.33 ÅŒÒ¹¤¹
Å´Å§ 4.4 áÊ¹¤¹

มีนาคม 2562 จำนวน 37.77 ลานคน
กุมภาพันธ 2563 จำนวน 37.63 ลานคน

-1.16%
YoY
-0.79%
MoM

มีนาคม 2562 จำนวน 3.46 แสนคน
กุมภาพันธ 2563 จำนวน 4.19 แสนคน

นอกภาคเกษตร
26.05 ลานคน

ภาคเกษตร
11.28 ลานคน

2

3

การขายสง
6.29 ลานคน

HOTEL

4

การผลิต
6.00 ลานคน

ที่พักแรม
2.91 ลานคน
กอสราง
2.29 ลานคน

5

ระดับการศึกษา
อุดมศึกษา 0.86 แสนคน
มัธยมปลาย 0.45 แสนคน

ผูประกอบวิชาชีพ
ชางเทคนิค
เสมียน เจาหนาที่

1.26
1.36

ต่ำกวาประถมฯ 0.01 แสนคน

อาชีพงานพื้นฐาน

2

จำนวนผูมีงานทำ (หนวย : ลานคน)

จำนวนผูวางงาน (หนวย : แสนคน)

ลานคน

แสนคน
2.10

10.00
8.00

1.74
1.57
7.21
7.56

6.16

4.38
4.34
3.95
3.61
5.09
4.76

5.02

4.00

10.28
10.03

0.55
2.00
0.00

1.80

7.74

6.00

งานเกษตร/ประมง

ปฏิบัติงานในโรงงาน

ระดับการศึกษา

8.55

งานบริการ

ปฏิบตั งิ านฝมอื ในธุรกิจ

การบริการฯ
0.99 แสนคน

ประถมศึกษา 0.16 แสนคน

การขนสง
1.33 ลานคน

มีนาคม 2562
มีนาคม 2563
หนวย : ลานคน

2.12
2.40
1.74
1.70

การผลิต
0.73 แสนคน

มัธยมตน 0.22 แสนคน

6

ผูมีงานทำจำแนกตามหมวดอาชีพ
ผูบริหาร

เกษตรกรรม
0.15 แสนคน

ปวช./ปวส. 0.34 แสนคน

การบริหารราชการ
1.51 ลานคน

13.29%
YoY
-6.60%
MoM

เคยทำงาน 1.87 แสนคน

ไมเคยทำงาน 2.05 แสนคน

ผูมีงานทำนอกภาคเกษตร 6 อันดับแรก
1

ÍÑµÃÒ¡ÒÃÇ‹Ò§§Ò¹ ÃŒÍÂÅÐ 1.0

JOB

0.69

1.50

1.15

1.20
0.90

3.30

0.60

0.52

0.23
ไมมกี ารศึกษา/ ประถมศึกษา
ต่ำกวาประถม/
อืน่ ๆ ไมทราบ

0.78

6.56

มัธยมตน

มัธยมปลาย ปวช./ปวส.

0.30

อุดมศึกษา

ที่มา : สำนักงานสถิติแหงชาติ

กลุม งานวิเคราะหและวิจยั กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน

0.00

นายจาง/สถานประกอบการ จำนวน 281 แหง แจงความตองการแรงงานผานบริการจัดหางานโดยรัฐ ณ เดือนมีนาคม 2563
จำนวน 18,775 อั ต รา เป น ความต อ งการแรงงานในระดั บ ปวช.-ปวส./อนุ ป ริ ญ ญามากที ่ ส ุ ด จำนวน 6,830 อั ต รา (ร อ ยละ 36.38)
รองลงมา ได แ ก ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา จำนวน 6,308 อั ต รา (ร อ ยละ 33.60) ระดั บ ประถมศึ ก ษา จำนวน 3,746 อั ต รา (ร อ ยละ 19.95)
และระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 1,891 อัตรา (รอยละ 10.07)
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ผูสมัครงานที่มาใชบริการ
กับกรมการจัดหางาน
25,734 คน

แจงความตองการแรงงาน
กับกรมการจัดหางาน
18,775 อัตรา
-56.91%
YoY
-18.25%
MoM

มีนาคม 62 จำนวน 43,568 อัตรา
กุมภาพันธ 63 จำนวน 22,966 อัตรา

บรรจุงาน
23,396 คน

-30.18%
YoY
1.74%
MoM

มีนาคม 62 จำนวน 36,857 คน
กุมภาพันธ 63 จำนวน 25,295 คน

มีนาคม 62 จำนวน 31,694 คน
กุมภาพันธ 63 จำนวน 20,787 คน

-26.18%
YoY
12.55%
MoM

ความตองการแรงงาน 5 อันดับแรกในกลุมงานตาง ๆ
1. ผูบริหาร 513 อัตรา

4. เสมียน เจาหนาที่ 2,951 อัตรา

7. ผูปฏิบัติงานฝมือ 1,007 อัตรา

2. ผูประกอบวิชาชีพ 498 อัตรา

5. พนักงานบริการ 3,471 อัตรา

8. ปฏิบัติงานในโรงงาน 850 อัตรา

3. ชางเทคนิค 2,090 อัตรา

6. ปฏิบัติงานเกษตรและประมง 29 อัตรา

9. อาชีพงานพื้นฐาน 7,366 อัตรา

1. ผูจัดการฝายบริหาร
2. ผูจัดการฝายขาย
3. ผูจัดการดานคาปลีก
4. ผูจัดการฝายประชาสัมพันธ
5. ผูจัดการฝายผลิต

1. นักการตลาด
2. เจาหนาที่ประชาสัมพันธ
3. ครูระดับอาชีวศึกษา
4. โปรแกรมเมอร
5. เจาหนาที่บริหารงานลูกคา

1. พนักงานบริการลูกคา
2. พนักงานบัญชี
3. QC ผลิตภัณฑไฟฟา อิเล็กทรอนิกส
4. ชางตกแตงหนาราน/แสดงสินคา
5. ตัวแทนขายผลิตภัณฑ

1. พนักงานธุรการ
2. เจาหนาที่เก็บเงิน
3. เจาหนาที่คลังสินคา
4. เจาหนาที่บันทึกขอมูล
5. เจาหนาที่ฝายบุคคล

1. ชางไฟฟา
2. ชางซอมเครื่องจักรกล
3. ชางซอมยานยนต
4. พนักงานจัดเรียงแผนฟลม เลเอาท
5. ชางอลูมิเนียม

1. ผูนำเสนอสินคา
2. พนักงานบริการทั่วไป
3. พนักงานขายของหนาราน
4. พนักงานรักษาความปลอดภัย
5. แมบานสำนักงาน

1. พนักงานขับรถยนต
2. พนักงานขับรถบรรทุกและรถตูขนาดใหญ
3. พนักงานเครื่องเย็บรองเทา
4. ชางประกอบยานยนต
5. ผูประกอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

1. เกษตรกรฟารมสุกร
2. ผูเพาะปลูกพืชสวน
3. คนงานฝมือประจำสวนไมยืน และไมพุม
4. ผูตบแตงสวน
5. ผูดูแลสวนสาธารณะ/สนามหญา

1. แรงงานดานการผลิต
2. แรงงานบรรจุ
3. พนักงานจัดสงสินคา
4. ผูจำหนายสินคาแบบขายตรง
5. ผูชวยแมบาน

ความตองการแรงงาน ผูสมัครงานที่มาใชบริการ และการบรรจุงาน
ความตองการแรงงาน (อัตรา)
ผูสมัครงานที่มาใชบริการ (คน)
การบรรจุงาน (คน)

จำแนกตามหมวดอาชีพ
513
576
584
498
860
779

ผูบริหาร
ผูประกอบวิชาชีพ

เสมียน เจาหนาที่
งานบริการ
งานเกษตร/ประมง 29
35
29

ปฏิบตั งิ านฝมอื ในธุรกิจ
ปฏิบัติงานในโรงงาน
อาชีพงานพื้นฐาน

31
88

ปริญญาโทขึน้ ไป 103

อนุปริญญา 94

5,271
4,947

1,374

91

ปวส.
ปวช.

1,007
1,268
1,106
8501,332
1,060

1,860

ปริญญาตรี

2,090 3,100
2,664
2,951
4,503
3,523
3,471
5,428
4,338

ชางเทคนิค

จำแนกตามระดับการศึกษา

2,652
3,385
3,152
2,804
2,664
2,379
6,308

มัธยมศึกษา
7,366

8,632
9,313

ประถมศึกษา

11,214
10,223

3,746
3,003
2,156

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน

กลุม งานวิเคราะหและวิจยั กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน

การไปทำงานตางประเทศของแรงงานไทย ณ เดือนมีนาคม 2563 มีแรงงานไทยที่ยังคงทำงานในตางประเทศทั้งสิ้น 142,124 คน
โดยประเทศทีแ่ รงงานไทยไปทำงานมากทีส่ ดุ 3 อันดับแรก คือ ไตหวัน อิสราเอล และสาธารณรัฐเกาหลี สำหรับประเภทงานทีแ่ รงงานไทยไปทำงาน
มากที่สุด คือ แรงงานทั่วไป แรงงานดานการผลิต และแรงงานดานการเกษตร

แรงงานไทยที่ยังคงทำงานในตางประเทศ

มี.ค. เม.ย. พ.ค

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

2563

ก.ย. ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

ไตหวัน
66,898 คน

142,124

148,048

148,941

149,455

151,121

หนวย : คน

150,829

156,822

162,016

160,136

155,734

155,967

154,302

155,126

2562

5 อันดับประเทศที่ีแรงงานไทยยังคงทำงานมากที่สุด

มี.ค.

1

ญี่ปุน
7,651 คน

อิสราเอล 2
24,530 คน

เกาหลีใต
21,641 คน

มาเลเซีย
3,254 คน

4

มีนาคม 2562

จำนวน 155,126 คน

กุมภาพันธ 2563 จำนวน 148,048 คน

3

5

-8.38%
YoY
-4.00%
MoM

5 อันดับแรกของประเทศที่ีแรงงานไทยยังคงทำงานมากที่สุด จำแนกตามกลุมประเทศ
เอเชีย

ตะวันออกกลาง

ยุโรป

อเมริกาเหนือ
และใต

1. ไตหวัน
2. สาธารณรัฐเกาหลี
3. ญี่ปุน
4. มาเลเซีย
5. สิงคโปร

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

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

1. สหรัฐอเมริกา
2. แคนาดา
3. เม็กซิโก
4. บราซิล
5. หมูเกาะเติกสและ
เคคอส

แอฟริกา

ออสเตรเลีย
และโอเซียเนีย

1. แอฟริกาใต
2. มาดากัสการ
3. แอลจีเรีย
4. ซูดานใต
5. โมซัมบิก

1. นิวซีแลนด
2. ปาปว นิวกินี
3. ออสเตรเลีย
4. เฟรนซโปลินีเซีย
และฟจิ

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ

คนตางดาวคงเหลือที่ทำงานในประเทศไทย ณ เดือนมีนาคม 2563 มีจำนวน 2,826,521 คน โดยเปนแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ
จำนวน 2,613,304 คน (รอยละ 92.46) คนตางดาวระดับฝมอื ชำนาญการ จำนวน 168,176 คน (รอยละ 5.95) และชนกลุม นอย/บุคคลพืน้ ทีส่ งู /
ตลอดชีพ จำนวน 45,041 คน (รอยละ 1.59)

แรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร
แรงงานประเภทฝมือ
168,176 คน
ตลอดชีพ
241 คน
แรงงานตางดาว
2,826,521 คน

ชนกลุมนอย (จีนฮอ ฯลฯ)
44,800 คน
แรงงานประเภททั่วไป
2,613,304 คน

ทั่วไป (นักลงทุน ชางฝมือ ผูชำนาญการ)
121,465 คน
BOI
46,711 คน
ไดรับอนุญาตใหเขามาทำงาน
1,734,684 คน
ตามมติคณะรัฐมนตรี
816,562 คน

แรงงานที่ผานการพิสูจน
สัญชาติคงเหลือ
648,190 คน
ขออนุญาตทำงานตาม MOU
1,086,494 คน

ไดรับผอนผันใหทำงานตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 12 ก.ย. 2560, 6 พ.ย. 2561
และตามพระราชกำหนดการประมง มาตรา 83
12,040 คน
เขามาทำงานในลักษณะไป-กลับ/ตามฤดูกาล
50,018 คน

ที่มา : สำนักบริหารแรงงานตางดาว

กลุม งานวิเคราะหและวิจยั กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน

