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สถานการณตลาดแรงงานภาคเหนือ เดือนพฤศจิกายน 2562
เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน พบวามีความตองการ
แรงงานลดลง รอยละ 3.10 ผูสมัครงานเพิ่มขึ้น รอยละ 7.46 และ
การบรรจุงานเพิ่มขึ้น รอยละ 20.78 ในสวนของผูมีงานทําเดือน
พฤศจิกายน 2562 ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอ น คิดเปนรอยละ
2.46 ผูว า งงานเพิม่ ขึน้ คิดเปนรอยละ 2.26 อัตราการวางงานเพิม่ ขึน้
จากรอยละ 1.06 เปนรอยละ 1.11 ในดานการไปทํางานตางประเทศ
มีจาํ นวนลดลง รอยละ 6.52 แรงงานตางดาวทีไ่ ดรบั อนุญาตทํางาน
ในประเทศไทย เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน รอยละ 4.11

วัตถุประสงค

Northern Labour Market Situation
วารสารสถานการณตลาดแรงงานภาคเหนือ
ปที่ 11 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2562

เพื่อเผยแพรสถานการณตลาดแรงงานในภาคเหนือ
ความตองการแรงงานจําแนกตามระดับการศึกษา
Classiﬁed by level education

ความตองการแรงงานภาคเหนือเดือนพฤศจิกายน 2562 มี จํานวน
3,437 อัตรา ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน รอยละ 3.10
In November 2019, the labour demand in the north was
3,437 jobs, a 3.10 percent decreased from the same period last year.

ความตองการแรงงาน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย

ความตองการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย ในภาคเหนือ
เดือนพฤศจิกายน 2562 มีจํานวน 1,244 อัตรา
In November 2019, the labour demand in 10 targeted
industries in the north was 1,244 jobs.

ตอยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ

FIRST
S-CURVE

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน

หนวย : อัตรา

อุตสาหกรรมแหงอนาคต
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วารสารสถานการณตลาดแรงงานภาคเหนือ ประจําเดือนธันวาคม 2562
ความตองการแรงงาน ผูสมัครงาน และการบรรจุงาน 1 ป ยอนหลัง
Labour demand, Job seekers and Employment : 2018 to 2019

จํานวน (คน)

ความตองการแรงงาน
Labour demand

ผูสมัครงาน
Job seekers

บรรจุงาน
Employment

เดือน

ผูส มัครงานภาคเหนือในเดือนพฤศจิกายน 2562 มีจาํ นวน 3,542 คน
หากเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เพิ่มขึ้นรอยละ 7.46
In November 2019, there were 3,542 job seekers in the
north, compared with the same period, an increase of 7.46%.

การบรรจุงานในเดือนพฤศจิกายน 2562 มีจํานวน 3,266 คน เพิ่มขึ้น
จากชวงเดียวกันของปกอน รอยละ 20.78
In November 2019, the number of employed persons in the north
was 3,266, increased of 20.78 percent from the same time last year.

อาชีพที่มีการสมัครงานมากที่สุด 3 อันดับ

อาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุด 3 อันดับ

การบรรจุงานจําแนกตามระดับการศึกษา

อุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่สุด 3 อันดับ

Top 3 careers of job seekers who applied for a job.

The employment classiﬁed by education Level.

Top 3 careers of employment.

Top 3 industries of job seekers were employed.
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การสํารวจภาวะการมีงานทําในภาคเหนือ เดือนพฤศจิกายน 2562 โดยสํานักงานสถิติ
แหงชาติพบวา ผูมีงานทํา จํานวน 6,043,900 คน อัตราการวางงานเพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของปกอน จากรอยละ 1.06 เปนรอยละ 1.11
Labour Force Survey showed that 6,043,900 persons were employed in
November 2019, The unemployment rate slightly increased from the same time
last year from 1.06 to 1.11 percent.
จํานวนประชากร จําแนกตามสถานภาพแรงงาน : Population classiﬁed by Labour status.

ผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป
Persons 15 years and over.

ผูวางงาน
Unemployed.

ป 2561
ป 2562

การเปลี่ยนแปลง
(หนวย : คน)

กําลังแรงงานรวม
Total Labour force.

กําลังแรงงานรอฤดูกาล
Seasonally.

ผูมีงานทํา
Employed.

ผูไมอยูในกําลังแรงงาน อายุ 15 ปขึ้นไป
Not inLabour force and over 15 years.

อัตราการวางงาน [ ป 2561 | 1.06 ] [ ป 2562 | 1.11 ]

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ เดือนพฤศจิกายน 2562
Source : National Statistical Ofﬁce, November 2019

เดือนพฤศจิกายน 2562 ในภาคเหนือ
มีคนหางานไดรบั อนุญาตใหเดินทางไปทํางาน
ตางประเทศ จํานวน 746 คน ลดลงจากชวง
เดียวกันเมื่อปกอน รอยละ 6.52

In November 2019 ,the job seekers were
dispatched to work overseas 746 persons,
decreasing 6.52 percent from the same
period last year.

5 วิธีการเดินทางไปทํางานตางประเทศ เดือนพฤศจิกายน 2562 (5 Channels measures for employment overseas.)

[ หนวย : คน ]
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วารสารสถานการณตลาดแรงงานภาคเหนือ ประจําเดือนธันวาคม 2562
ประเทศทีค
่ นเดินทางไปทํางานตางประเทศมากทีส
่ ด
ุ 5 อันดับ

Top ﬁve countries with the most Thais working overseas
in November 2019

จังหวัดที่มีคนหางานไดรับอนุญาตใหเดินทางไปทํางาน
ตางประเทศมากทีส
่ ด
ุ 5 อันดับแรก เดือนพฤศจิกายน 2562

Top ﬁve provinces with the most job seekers permitted
to work overseas in November 2019

คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทํางานในประเทศไทย

Foreign workers permitted to work in Thailand

สถิติแรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตให
ทํางานในภาคเหนือของเดือนพฤศจิกายน
2562 จํานวน 262,766 คน เพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของปกอน รอยละ 4.11
จํานวนคนตางดาวจําแนกตามลักษณะการเขาเมือง
The Numbers of Foreign Workers Categorized
by Immigration Laws

In November 2019, 262,766 foreign workers
were permitted to work in the northern
region, increasing 4.11 percent from the same
period last year.

จังหวัดที่มีการจางแรงงานตางดาวมากที่สุด 5 อันดับแรก
Top ﬁve provinces hiring the most foreign workers

262,766
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8,386

56,625

113,690

32,478

1,257

28,802

21,525
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