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ปที่ 27 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
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¼ÙŒÁÕ§Ò¹·Ó 37.00 ÅŒÒ¹¤¹ Å´Å§¨Ò¡ª‹Ç§à´ÕÂÇ¡Ñ¹¢Í§»‚¡‹Í¹ 6.0 áÊ¹¤¹
¼ÙŒÇ‹Ò§§Ò¹ 3.55 áÊ¹¤¹ Å´Å§¨Ò¡ª‹Ç§à´ÕÂÇ¡Ñ¹¢Í§»‚¡‹Í¹ 2.9 ËÁ×è¹¤¹
¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃáÃ§§Ò¹ ³ à´×Í¹µØÅÒ¤Á 2562 ¨Ó¹Ç¹ 18,351 ÍÑµÃÒ
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CONTENTS

1
2
3
4

ÀÒÇÐ¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§»ÃÐªÒ¡Ã
ÀÒÇÐ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃáÃ§§Ò¹
¡ÒÃä»·Ó§Ò¹µ‹Ò§»ÃÐà·È
¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§¤¹µ‹Ò§´ŒÒÇ

สถานการณ ต ลาดแรงงานเดื อ นตุ ล าคม 2562
ปรากฏวาความตองการแรงงานผานกรมการจัดหางาน
มีจำนวน 18,351 อัตรา เพิม่ ขึน้ จากเดือนกอน รอยละ 4.18
ผูม งี านทำ 37.00 ลานคน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอ น
รอยละ 1.60 ผูว า งงาน 3.55 แสนคน ลดลงจากชวงเดียวกัน
ของปกอน รอยละ 7.56 อัตราการวางงาน รอยละ 0.9
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

อำนวยการโดย : ผูอ ำนวยการกองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน
จัดทำโดย : กลุม งานวิเคราะหและวิจยั กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน

วัตถุประสงค :
เพือ่ เผยแพรขอ มูลขาวสารตลาดแรงงานภาพรวมของประเทศ
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จากขอมูลของสำนักงานสถิตแิ หงชาติทท่ี ำการสำรวจในเดือนตุลาคม 2562 พบวา มีผมู อี ายุ 15 ปขน้ึ ไป 56.66 ลานคน

มีผูอยูในกำลังแรงงานรวม 37.44 ลานคน เปนผูมีงานทำ 37.00 ลานคน ผูวางงาน 3.55 แสนคน (คิดเปนอัตราการวางงาน รอยละ 0.9)
และผูรอฤดูกาล 8.65 หมื่นคน
โครงสรางประชากร เดือนตุลาคม 2562
จำแนกตามภาค
ผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป 56.66 ลานคน
ผูอยูในกำลังแรงงานรวม
37.44 ลานคน

กำลังแรงงานปจจุบัน
37.35 ลานคน

จำนวนผูมีงานทำ

ผูไมอยูในกำลังแรงงาน
19.22 ลานคน

ผูวางงาน
0.35 ลานคน

ภาคกลาง

ผูมีงานทำ 11.60 ลานคน
ผูวางงาน 1.25 แสนคน

1

2

กรุงเทพมหานคร

ผูมีงานทำ 5.15 ลานคน
ผูวางงาน 0.38 แสนคน

ภาคใต

ผูมีงานทำ 4.98 ลานคน
ผูวางงาน 0.70 แสนคน

อื่น ๆ (เด็ก ชรา ปวย
หรือพิการไมสามารถทำงานได)
9.24 ลานคน

¼ÙŒÁÕ§Ò¹·Ó 37.00 ÅŒÒ¹¤¹
Å´Å§ 6.0 áÊ¹¤¹

ผูมีงานทำ 8.99 ลานคน
ผูวางงาน 0.61 แสนคน

4

ผูมีงานทำ 6.06 ลานคน 3
ผูวางงาน 0.71 แสนคน

เรียนหนังสือ
4.31 ลานคน
ผูมีงานทำ
37.00 ลานคน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

ทำงานบาน
5.67 ลานคน

ผูรอฤดูกาล
0.09 ลานคน

จำนวนผูวางงาน

JOB

5

¼ÙŒÇ‹Ò§§Ò¹ 3.55 áÊ¹¤¹
(ÍÑµÃÒ¡ÒÃÇ‹Ò§§Ò¹ ÃŒÍÂÅÐ 0.9)

-1.60%

ตุลาคม 2561 จำนวน 37.60 ลานคน
ตุลาคม 2562 จำนวน 37.00 ลานคน

ตุลาคม 2561 จำนวน 3.84 แสนคน
ตุลาคม 2562 จำนวน 3.55 แสนคน

-7.56%

6 อันดับ

HOT E L

ไมเคยทำงาน 1.70 แสนคน

2. การผลิต 6.17 ลานคน

อุดมศึกษา 0.95 แสนคน

3. ที่พักแรม/บริการ 3.03 ลานคน

มัธยมปลาย 0.24 แสนคน

ระดับการศึกษา

ภาคเกษตร
11.15 ลานคน

1. ขายสง-ขายปลีก 6.49 ลานคน

4. กอสราง 2.00 ลานคน
5. การบริหารราชการ 1.59 ลานคน

นอกภาคเกษตร
25.85 ลานคน

6. การขนสง 1.28 ลานคน

หนวย : ลานคน

1.39

ผูบริหาร

1.47

ผูประกอบวิชาชีพ

1.82

ชางเทคนิค

1.63

1.69

เสมียน เจาหนาที่

1.77

ประถมศึกษา 0.18 แสนคน

ตุลาคม 2562

4.25
3.56
4.16

จำนวนผูมีงานทำ

จำนวนผูวางงาน

ผูมีงานทำ (หนวย : ลานคน)

ผูวางงาน (หนวย : แสนคน)

8.31

8.28

7.61

10.40

ปฏิบัติงานฝมือในธุรกิจ

4.06

0.19

0.60

ปฏิบัติงานในโรงงาน

3.78

ประถมศึกษา

อาชีพงานพื้นฐาน

4.04

ไมมีการศึกษา/
ต่ำกวาประถม/
อื่น ๆ ไมทราบ

2 กลุม งานวิเคราะหและวิจยั กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน

6.45

6.35

7.82

งานเกษตร/ประมง

10.65

การบริการฯ
0.85 แสนคน

ระดับการศึกษา

งานบริการ

7.99

การผลิต
0.81 แสนคน

ต่ำกวาประถมฯ 0.01 แสนคน

2.03

2.09

เกษตรกรรม
0.19 แสนคน

มัธยมตน 0.32 แสนคน

ผูมีงานทำจำแนกตามหมวดอาชีพ
ตุลาคม 2561

เคยทำงาน 1.85 แสนคน

0.73
มัธยมตน

0.56
มัธยมปลาย

1.47
อุดมศึกษา

ÀÒÇÐ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃáÃ§§Ò¹

2

ความตองการแรงงานผานบริการจัดหางานโดยรัฐ มีตำแหนงงานรองรับ ณ เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 18,351 อัตรา มีสถานประกอบการ
มาใชบริการจำนวน 404 แหง พบวา มีความตองการแรงงานในระดับมัธยมศึกษามากที่สุด จำนวน 6,386 อัตรา (34.80%) รองลงมา ไดแก
ระดับ ปวช.-ปวส./อนุปริญญา จำนวน 6,276 อัตรา (34.20%) ระดับประถมศึกษา จำนวน 3,370 อัตรา (18.36%) และระดับปริญญาตรีขึ้นไป
จำนวน 2,319 อัตรา (12.64%)
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แจงความตองการแรงงาน
กับกรมการจัดหางาน
18,351 อัตรา

ผูสมัครงานที่มาใชบริการ
กับกรมการจัดหางาน
18,667 คน

บรรจุงาน
16,985 คน

m
re m
Lo su
Ip

กันยายน 62 จำนวน 17,614 อัตรา
ตุลาคม 62 จำนวน 18,351 อัตรา

4.18%

กันยายน 62 จำนวน 17,639 คน
ตุลาคม 62 จำนวน 18,667 คน

กันยายน 62 จำนวน 18,750 คน
ตุลาคม 62 จำนวน 16,985 คน -9.41%

5.83%

ความตองการแรงงาน 5 อันดับแรกในกลุมงานตาง ๆ
1. ผูบริหาร 454 อัตรา

1. ผูจัดการฝายผลิตทั่วไป
30.84%
2. ผูจัดการฝายขาย
3. ผูจัดการฝายบริหารทั่วไป
4. เจาหนาที่บริหารของหนวยงานรัฐบาล
5. ผูจัดการทั่วไปดานคาปลีก

2. ผูประกอบวิชาชีพ 684 อัตรา
1. นักการตลาด
2. เจาหนาที่ประชาสัมพันธ
3. โปรแกรมเมอร
4. วิศวกรไฟฟา
5. พยาบาล

4. เสมียน เจาหนาที่ 2,853 อัตรา
1. พนักงานธุรการ
2. เจาหนาที่คลังสินคา
3. เจาหนาที่เก็บเงิน
4. เจาหนาที่ฝายบุคคล
5. พนักงานตอนรับทั่วไป

7. ผูป ฏิบตั งิ านฝมอื 1,118 อัตรา
1. ชางไฟฟา
2. ชางซอมเครือ่ งจักรกล
3. ชางเคาะพนสีรถยนต
4. ชางซอมยานยนต
5. ชางเชื่อมโลหะ

-8.03%

5. พนักงานบริการ 3,565 อัตรา

8. ปฏิบตั งิ านในโรงงาน 1,001 อัตรา

6. ปฏิบตั งิ านเกษตรและประมง 40 อัตรา

9. อาชีพงานพืน้ ฐาน 6,658 อัตรา

1. ผูนำเสนอสินคา
2. พนักงานขายของหนาราน 4.51%
3. แมบานสำนักงาน
4. พนักงานบริการทั่วไป
5. พนักงานรักษาความปลอดภัย

2.09%

3. ชางเทคนิค 1,678 อัตรา

1. พนักงานบัญชี
-19.40%
2. พนักงานบริการลูกคา
3. QC ผลิตภัณฑอาหาร
4. หมอนวดแผนโบราณ
5. QC ผลิตภัณฑเสนใย เสื้อผา

2.38%

1. พนักงานขับรถยนต
2. พนักงานขับรถบรรทุก
19.02%
3. ชางเย็บผลิตภัณฑสง่ิ ทอสิง่ ถัก
และเครือ่ งแตงกาย
4. พนักงานขับรถยก
5. ผูประกอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

1. ผูเพาะปลูกพืชสวน
2. ผูตบแตงสวน
25.00%
3. ผูดูแลสวนสาธารณะ/สนามหญา
4. คนงานฝมือประจำสวน
5. คนงานประจำฟารมสุกร

1. แรงงานทั่วไป
2. แรงงานดานการผลิต
15.26%
3. พนักงานจัดสงสินคา
4. พนักงานบรรจุ
5. ผูจำหนายสินคาทางโทรศัพท

หมายเหตุ : เปนการเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของความตองการแรงงานในกลุม งานตาง ๆ เปรียบเทียบกับเดือนกันยายน 2562

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

จำแนกตามหมวดอาชีพ
454
483
371

ผูบริหาร
ผูประกอบวิชาชีพ

684
916
813

ชางเทคนิค

70
ปริญญาโทและสูงกวา 129
114

1,678
1,951
1,670

เสมียน เจาหนาที่
งานบริการ
40
งานเกษตร/ประมง 32
27

ปฏิบัติงานฝมือในธุรกิจ
ปฏิบัติงานในโรงงาน

จำแนกตามระดับการศึกษา

อนุปริญญา 66

2,853
3,685
2,760
3,565
3,997
3,455

อาชีพงานพื้นฐาน
3 กลุม งานวิเคราะหและวิจยั กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน

4,970
4,560

1,242

66

2,451
2,037
1,889

ปวส.
ปวช.

1,118

996
766
1,001
1,129
875

2,249

ปริญญาตรี

1,368
1,118

2,583
6,386

มัธยมศึกษา
6,958
5,478
6,248

ประถมศึกษา

2,358
2,007

3,370

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน

7,739
7,231
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การไปทำงานตางประเทศของแรงงานไทย ณ เดือนตุลาคม 2562 มีแรงงานไทยที่ยังคงทำงานในตางประเทศทั้งสิ้น 150,829 คน
โดยประเทศทีแ่ รงงานไทยไปทำงานมากทีส่ ดุ 3 อันดับแรก คือ ไตหวัน อิสราเอล และสาธารณรัฐเกาหลี สำหรับประเภทงานทีแ่ รงงานไทยไปทำงาน
มากที่สุด คือ แรงงานทั่วไป แรงงานดานการผลิต และแรงงานดานการเกษตร

5 อันดับประเทศที่มีแรงงานไทยไปทำงานมากที่สุด
150,829

156,822

2562
162,016

160,136

155,734

155,967

154,302

155,126

152,019

154,852

156,392

หนวย : คน

2561

155,356

154,251

แรงงานไทยที่ยังคงทำงานในตางประเทศ

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

ตุลาคม 61 จำนวน 154,251 คน
ตุลาคม 62 จำนวน 150,829 คน

1

2

3

4

5

ไตหวัน

อิสราเอล

เกาหลีใต

ญี่ปุน

มาเลเซีย

22,620 คน

7,997 คน

3,222 คน

69,170 คน 26,499 คน

กันยายน 62 จำนวน 156,822 คน
ตุลาคม 62 จำนวน 150,829 คน

-2.22%

-3.82%

5 อันดับแรกของประเทศที่มีแรงงานไทยไปทำงานมากที่สุด จำแนกตามกลุมประเทศ
เอเชีย

ตะวันออกกลาง

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

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

ยุโรป

อเมริกาเหนือและใต

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

1. สหรัฐอเมริกา
2. แคนาดา
3. เม็กซิโก
4. กรีนแลนด
5. บราซิล

ออสเตรเลีย
และโอเซียเนีย

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

1. นิวซีแลนด
2. ปาปว นิวกินี
3. ออสเตรเลีย
4. นิวคาลิโดเนีย ปาเลา
ฟจิ และเฟรนซโปลินีเซีย

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
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คนตางดาวที่ทำงานในประเทศไทย ณ เดือนตุลาคม 2562 มีจำนวน 3,204,807 คน เปนแรงงานประเภททั่วไป จำนวน
2,987,729 คน คิดเปนรอยละ 93.23 โดยเปนแรงงานตางดาวทีไ่ ดรบั อนุญาตใหเขามาทำงาน (มีหนังสือเดินทาง) มากทีส่ ดุ จำนวน 1,725,153 คน
สำหรับแรงงานตางดาวประเภทฝมือ มีจำนวน 166,896 คน คิดเปนรอยละ 5.21 เปนแรงงานทั่วไป (นักลงทุน ชางฝมือ ผูชำนาญการ)
มากที่สุด จำนวน 119,779 คน

แรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร
แรงงานประเภทฝมือ
166,896 คน
ตลอดชีพ
241 คน
แรงงานตางดาว
3,204,807 คน

ชนกลุมนอย (จีนฮอ ฯลฯ)
49,941 คน
แรงงานประเภททั่วไป
2,987,729 คน

4 กลุม งานวิเคราะหและวิจยั กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน

ทั่วไป (นักลงทุน ชางฝมือ ผูชำนาญการ)
119,779 คน
BOI
47,117 คน
ไดรับอนุญาตใหเขามาทำงาน
1,725,153 คน
ตามมติ ครม.
1,187,803 คน

แรงงานที่ผานการพิสูจน
สัญชาติคงเหลือ
729,853 คน
ขออนุญาตทำงานตาม MOU
995,300 คน

ไดรับผอนผันใหทำงานตามมติ ครม.
วันที่ 12 ก.ย. 2560, 6 พ.ย. 2561
และตาม พรก. การประมง มาตรา 83
12,040 คน
เขามาทำงานในลักษณะไป-กลับ/ตามฤดูกาล
62,733 คน

ที่มา : สำนักบริหารแรงงานตางดาว

