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Northern Labor Market Situation
วารสารสถานการณตลาดแรงงานภาคเหนือ
ปที่ 11 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2562

บทบรรณาธิการ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ

วารสารสถานการณตลาดแรงงานภาคเหนือ ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม 2562
ฉบับนีข้ อนําเสนอเนือ้ หาตลาดแรงงานภาคเหนือเดือนมิถนุ ายน 2562 เมือ่ เปรียบเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอน (มิถุนายน 2561) สรุปในภาพรวม มีความตองการแรงงาน
เพิม่ ขึน้ รอยละ 4.0 ผูส มัครงานเพิม่ ขึน้ รอยละ 2.30 และการบรรจุงานเพิม่ ขึน้ รอยละ
6.53 ในสวนของผูมีงานทําเดือนมิถุนายน 2562 ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน
คิดเปนรอยละ 2.54 ผูว างงานลดลง คิดเปนรอยละ 18.45 อัตราการวางงานลดลง จาก
รอยละ 0.89 เปนรอยละ 0.75 ในดานการไปทํางานตางประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอ น มีจาํ นวนลดลง รอยละ 4.65 สวนแรงงานตางดาวทีไ่ ดรบั อนุญาต
ทํางานในประเทศไทย เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน รอยละ 35.05

ผูอํานวยการจัดทํา : นางสาวสุกัญญา ภูพัฒนากุล

วัตถุประสงค

เพื่อเผยแพรสถานการณตลาดแรงงานในภาคเหนือ

ความต้องการ
แรงงานภาคเหนือ

ผูอํานวยการกองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน

ผูจัดทํา : ศูนยบริหารขอมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ

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

ความตองการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย ในภาคเหนือ
เดือนมิถุนายน 2562 มีจํานวน 1,508 อัตรา
Labor demand in 10 target industries In the north, in June
ความตองการแรงงานภาคเหนือเดือนมิถุนายน 2562 มีจํานวน 2019, there were 1,508 rates
3,951 อัตรา เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน รอยละ 4.0
Northern labor demand in June 2019 amounted to 3,951,
an increase of 4.0 percent over the same period last year.
ความตองการแรงงานจําแนกตามระดับการศึกษา
(Labor demand classiﬁed by education)
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ผู ้สมัครงานภาคเหนือ
ผูสมัครงานภาคเหนือในเดือนมิถุนายน
2562 มีจาํ นวน 3,651 คน หากเปรียบเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน เพิ่มขึ้นรอยละ 2.30

In June 2019, there were 3,651 persons,
compared to 2.30% in the same period
last year.

อาชีพที่มีการสมัครงานมากที่สุด 3 อันดับ (Most Jobs With 3 Job seekers)

Basic Career
อาชีพงานพื้นฐาน

32.18%
1,175 คน

Service Salespeople
in stores and markets

Clerk

พนักงานบริการ พนักงานขาย
ในรานคาและตลาด

เสมียน เจาหนาที่

23.99%
876 คน

21.39%
781 คน

การบรรจุ งาน
การบรรจุงานในเดือนมิถุนายน 2562 มี
จํานวน 3,359 คน เพิม่ ขึน้ จากชวงเดียวกันของ
ปกอน รอยละ 6.53

In June 2019, there were 3,359 people,
an increase of 6.53 percent over the same
period last year.

อาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุด 3 อันดับ (Most occupied With 3 Job)

Basic Career
อาชีพงานพื้นฐาน

34.86%
1,171 คน

Clerk

เสมียน เจาหนาที่

23.55%
791 คน

Service Salespeople
in stores and markets
พนักงานบริการ พนักงานขาย
ในรานคาและตลาด

20.13%
676 คน

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

33.49%
1,125 คน
การผลิต
Manufacturing

28.28%
950 คน
การขายสงและการขายปลีก
การซอมยานยนตและจักรยานยนต
Wholesale and retail trade Repair
of motor vehicles and motorcycles

การบรรจุงานจําแนกตามระดับการศึกษา (Job placements by Education Level)

10.03%
337 คน
ที่พักแรมและบริการดานอาหาร
Accommodation
and food services
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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
จํานวนประชากร จําแนกตามสถานภาพแรงงาน
: Population by labor status
กําลังแรงงานรวม
Total labor force
ป 2561 6,506,200

การสํารวจภาวะการมีงานทําในภาคเหนือ เดือนมิถุนายน
2562 โดยสํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห ง ชาติ พ บว า ผู  มี ง านทํ า จํ า นวน
6,253,200 คน อัตราการวางงานลดลงจากชวงเดียวกันของปกอ น
จากรอยละ 0.89 เปนรอยละ 0.75
The survey of employment conditions in the
northern region in June 2019 by the National Statistical
Ofﬁce found that 6,253,200 people employed. The
unemployment rate decreased from the same period
last year from 0.89 percent to 0.75 percent.

ป 2562 6,327,800

ป 2561

5 ways to travel to work abroad June 2019

ป 2561 (2018)

148

35.78

207

-53.27

117

241

105.98

64

492

39

533

-39.06

8.33

ป 2562 (2019)
แจงการเดินทาง
ดวยตนเอง
Self
Arrangment

กรมการ
จัดหางานจัดสง
Dept of
Employment

2,988,700

ป 2562 27,400
Labor force waiting for the season
กําลังแรงงานที่รอฤดูกาล

5 วิธก
ี ารเดินทางไปทํางานตางประเทศ เดือนมิถน
ุ ายน 2562

นายจางพาลูกจาง
นายจางพาลูกจาง บริษัทจัดหางาน
ไปทํางาน
ไปฝกงาน
จัดสง
Taking workers
Taking workers
Recruitment
overseas for working overseas for training
Agencies

ป 2562

ผูมีงานทํา
Employment
ป 2561
ป 2562 6,416,400
6,253,200

31,800

เดือนมิถุนายน 2562 ในภาคเหนือ มีคน
หางานไดรบั อนุญาตใหเดินทางไปทํางานตางประเทศ
จํานวน 1,168 คน ลดลงจากชวงเดียวกันเมือ่ ปกอ น
รอยละ 4.65

443

9,492,300

ผูวางงาน
Unemployment
ป 2561
58,000 ป 2562
47,300

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ เดือนมิถุนายน 2562
Source : National Bureau of Statistics Data as of June 2019
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ผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป
People over 15 years old
9,494,900
ป 2561

ป 2561

3,164,500
ป 2562
Not in labor force 15 years old
ผูไมอยูในกําลังแรงงาน อายุ 15 ปขึ้นไป

In June 2019, in the northern region, there
were 1,168 job seekers who were allowed to
travel to work abroad, down 4.65 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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แผนภูมแิ สดงจังหวัดทีม
่ ค
ี นหางานไดรบ
ั อนุญาตใหเดินทางไปทํางานตางประเทศ มากทีส
่ ด
ุ 5 อันดับแรก เดือนมิถน
ุ ายน 2562
The 5 most traveled provinces in the north

Chiang Rai
เชียงราย 232 คน

Lampang
ลําปาง 155 คน

Sukhothai
สุโขทัย 110 คน

Chiang Mai
กําแพงเพชร 92 คน

Phetchabun
เพชรบูรณ 80 คน

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
Source : Overseas Employment Administration Division

คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทํางานในประเทศไทย

Foreigners authorized to work in the kingdom of Thailand

สถิติแรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหทํางาน
ในภาคเหนื อ ของเดื อ นมิ ถุ น ายน 2562 จํ า นวน
273,963 คน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน
รอยละ 35.05
จํานวนคนตางดาวจําแนกตามลักษณะการเขาเมือง
Foreign workers by type of immigration

Statistics for foreign workers who are
allowed to work in the north Of June 2019,
the number of 273,963 people increased from
The same period last year, 35.05%

จังหวัดที่มีการจางแรงงานตางดาวมากที่สุด 5 อันดับแรก
Provinces with the highest number of foreign workers

ที่มา : สํานักบริหารแรงงานตางดาว
Source: Foreign Workers Administration ofﬁce

ศูนยบริหารขอมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ / Northern Labor Market Information Center
ที่ตั้ง ศูนยราชการจังหวัดลําปาง ชั้น 3 ถนนวชิราวุธดําเนิน ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52000
Lampang Provincial Government Ofﬁce, 3rd Floor, Vajiravudh Road,
Tambon Phrabat, Amphoe Mueang, Lampang 52000

0 5426 5050

0 5426 5071

lm_lpg@live.com

