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Northern Labor Market Situation
วารสารสถานการณตลาดแรงงานภาคเหนือ
ปที่ 11 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2562

บทบรรณาธิการ

วารสารสถานการณตลาดแรงงานภาคเหนือ ฉบับประจําเดือนกันยายน 2562
ฉบับนี้ขอนําเสนอเนื้อหาตลาดแรงงานภาคเหนือเดือนสิงหาคม 2562 เมื่อเปรียบเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอน (สิงหาคม 2561) สรุปในภาพรวม มีความตองการแรงงาน
เพิ่มขึ้น รอยละ 47.46 ผูสมัครงานเพิ่มขึ้น รอยละ 37.16 และการบรรจุงานเพิ่มขึ้น
รอยละ 61.80 ในสวนของผูมีงานทําเดือนสิงหาคม 2562 ลดลงจากชวงเดียวกันของ
ปกอ น คิดเปนรอยละ 1.89 ผูว า งงานลดลง คิดเปนรอยละ 8.72 อัตราการวางงานลดลง
จากรอยละ 0.91 เปนรอยละ 0.85 ในดานการไปทํางานตางประเทศ เมื่อเปรียบเทียบ
กรมการจัดหางาน
กับชวงเดียวกันของปกอน มีจํานวนลดลง รอยละ 36.78 สวนแรงงานตางดาวที่ไดรับ
23 กันยายน วันสถาปนากรมการจัดหางาน อนุญาตทํางานในประเทศไทย เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน รอยละ 91.99
ผูอํานวยการจัดทํา : นางสาวสุกัญญา ภูพัฒนากุล
ผูอํานวยการกองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน
วัตถุประสงค
ผูจัดทํา : ศูนยบริหารขอมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
เพื่อเผยแพรสถานการณตลาดแรงงานในภาคเหนือ
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ความต้องการ
แรงงานภาคเหนือ

ความตองการแรงงาน ใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย
(Labor demand in 10 target industries)

ความตองการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย ในภาคเหนือ
เดือนสิงหาคม 2562 มีจํานวน 1,626 อัตรา
Labor demand in 10 target industries In the north, in August
2019,
there were 1,626 rates
ความตองการแรงงานภาคเหนือเดือนสิงหาคม 2562 มี จํานวน 4,235
อัตรา เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน รอยละ 47.46
Northern labor demand in August 2019 amounted to
4,235, an increase of 47.46 percent over the same period last year.
ความตองการแรงงานจําแนกตามระดับการศึกษา
(Labor demand classiﬁed by education)

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน
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วารสารสถานการณตลาดแรงงานภาคเหนือ ประจําเดือนกันยายน 2562

ผู ้สมัครงานภาคเหนือ
ผู  ส มั ค รงานภาคเหนื อ ในเดื อ นสิ ง หาคม
There are 4,053 jobs in the northern
2562 มีจาํ นวน 4,053 คน หากเปรียบเทียบกับ region in August 2019, compared to
ชวงเดียวกันของปกอน เพิ่มขึ้นรอยละ 37.16 the same period last year. Increase
37.16 percent
อาชีพที่มีการสมัครงานมากที่สุด 3 อันดับ (Most Jobs With 3 Job seekers)

28.62%
อาชีพงานพื้นฐาน

1,160 คน

20.85%
พนักงานบริการ พนักงานขาย
ในรานคาและตลาด

845 คน

19.52%
เสมียน เจาหนาที่

791 คน

การบรรจุ งาน
การบรรจุงานในเดือนสิงหาคม 2562 มี
จํานวน 4,113 คน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกัน
ของปกอน รอยละ 61.80

In July 2019, there were 4,113 people,
an increase of 61.80 percent over the
same period last year.

อาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุด 3 อันดับ (Most occupied With 3 Job)

34.65%
อาชีพงานพื้นฐาน

1,425 คน

17.55%
พนักงานบริการ พนักงานขาย
ในรานคาและตลาด

อุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่สุด 3 อันดับ
(The industry with the most 3 workers)

28.52%
1,173 คน
การผลิต
Manufacturing

24.80%
1,020 คน

การขายสงและการขายปลีก
การซอมยานยนตและจักรยานยนต
Wholesale and retail trade Repair
of motor vehicles and motorcycles

11.38%
468 คน

กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
Administrative and service
activities suppor
ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน

722 คน

16.31%
เสมียน เจาหนาที่

671 คน

การบรรจุงานจําแนกตามระดับการศึกษา
(Job placements by Education Level)

วารสารสถานการณตลาดแรงงานภาคเหนือ ประจําเดือนกันยายน 2562
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ความตองการแรงงาน ผูสมัครงาน และการบรรจุงาน 1 ป ยอนหลัง
(Job vacancies Job applicants and Job placements 1 year ago)

จํานวน (คน)

ความตองการแรงงาน
Job Vacancies

ผูสมัครงาน
Job Applicants

บรรจุงาน
Job Placements

เดือน
หมายเหตุ เดือนสิงหาคม 2562 มีการบรรจุงานมากกวาผูสมัครงานเนื่องจากเปนการบรรจุงานของผูสมัครงานในเดือนที่ผานมา

จํานวนประชากร จําแนกตามสถานภาพแรงงาน
: Population by labor status

การสํารวจภาวะการมีงานทําในภาคเหนือ เดือนสิงหาคม 2562
โดยสํานักงานสถิตแิ หงชาติพบวาผูม งี านทํา จํานวน 6,217,900 คน
อัตราการวางงานลดลงจากชวงเดียวกันของปกอ น จากรอยละ 0.91
เปนรอยละ 0.85
The survey of employment conditions in the northern
region in August 2019 by the National Statistical Ofﬁce found
that 6,217,900 people employed. The unemployment
rate decreased from the same period last year from 0.91
percent to 0.85 percent.
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ เดือนสิงหาคม 2562
Source : National Bureau of Statistics Data as of August 2019

เดือนสิงหาคม 2562 ในภาคเหนือ มี
คนหางานไดรับอนุญาตใหเดินทางไปทํางาน
ตางประเทศ จํานวน 808 คน ลดลงจากชวง
เดียวกันเมื่อปกอน รอยละ 36.78
จังหวัดที่มีคนหางานไดรับอนุญาตใหเดินทางไป
ทํางานตางประเทศมากที่สุด 5 อันดับแรก
เดือนสิงหาคม 2562
The 5 most traveled provinces in the north

In August 2019, in the northern region,
there were 808 job seekers who were allowed
to travel to work abroad, down 36.78 percent
from the same period last year.

ประเทศทีค
่ นเดินทางไปทํางานตางประเทศมากทีส
่ ด
ุ 5 อันดับ
5 Countries where most people travel to work abroad
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5 วิธีการเดินทางไปทํางานตางประเทศ เดือนสิงหาคม 2562
(5 ways to travel to work abroad July 2019)

แจงการเดินทาง
ดวยตัวเอง

กรมการจัดหางาน
จัดสง

นายจางพาลูกจาง
ไปทํางาน

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
Source : Overseas Employment Administration Division

นายจางพาลูกจาง
ไปฝกงาน

บริษัทจัดหางาน

คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทํางานในประเทศไทย

Foreigners authorized to work in the kingdom of Thailand

สถิติแรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตให
ทํางานในภาคเหนือของเดือนสิงหาคม 2562
จํานวน 271,452 คน เพิม่ ขึน้ จากชวงเดียวกัน
ของปกอน รอยละ 91.99
จํานวนคนตางดาวจําแนกตามลักษณะการเขาเมือง
Foreign workers by type of immigration

Statistics for foreign workers who are
allowed to work in the north Of August 2019,
the number of 271,452 people increased
from The same period last year, 91.99%

จังหวัดที่มีการจางแรงงานตางดาวมากที่สุด 5 อันดับแรก
Provinces with the highest number of foreign workers

ที่มา : สํานักบริหารแรงงานตางดาว
Source: Foreign Workers Administration ofﬁce
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