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เศรษฐกิจแรงงาน ประจ าเดือน มกราคม 2562  
 

สรุปภาวะเศรษฐกิจแรงงาน 
 ภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน เดือนมกราคม 2562 การจ้างแรงงานในระบบประกันสังคม 

มีผู้ประกันตน (มาตรา 33)  จ านวน 11 ,444,485 คน มี อัตราการขยายตัวร้อยละ 6.05 เมื่อเทียบกับ 
เดือนมกราคม 2561 ซึ่งมีผู้ประกันตน จ านวน 10,791,655 คน แสดงให้เห็นว่ามีผู้ใช้แรงงานเข้าสู่การท างาน
เพ่ิมขึ้นถึง 652,830 คน ส าหรับการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบ
ประกันสังคม เดือนมกราคม 2562 มีจ านวน 150,265 คน มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 13.58 เมื่อเทียบกับ 
เดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา และมีอัตราการชะลอตัวอยู่ที่ร้อยละ -1.44 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2561 
มีจ านวน 152,464 คน และหากคิดเป็นอัตราการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานทุกกรณี 
ในเดือนมกราคม 2562 อยู่ที่ร้อยละ 1.31 ทั้งนี้จ านวนลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ที่ขอรับประโยชน์
ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง ในเดือนมกราคม 2562 มีจ านวนทั้งสิ้น 26,073 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.23 
ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2561 ที่อยู่ที่ร้อยละ 0.21  

 

1.สถานการณ์การจ้างงาน 
       จากข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2562 มีลูกจ้างที่มีนายจ้างในระบบประกันสังคม (ม.33) จ านวน 11,444,485 คน 
มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 6.05 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือนมกราคม 2561) ซึ่งมีจ านวน 
10,791,655 คน หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) ของเดือนมกราคม 2562 เมื่อเทียบกับอัตรา 
การเปลี่ยนแปลง (%YoY) ของเดือนธันวาคม 2561 พบว่าในเดือนมกราคม 2562 มีอัตราการขยายตัวอยู่ที ่
ร้อยละ 6.05 โดยมีอัตราลดลงจากเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 7.00 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ 
การจ้างงานมีอัตราขยายตัวมากกว่าร้อยละ 1 จงึถือว่าสถานการณ์การจ้างงานอยู่ในภาวะปกต ิ(ดูแผนภาพที่ 1 และ 2)  
 

แผนภาพที่ 1: อัตราการเติบโตของจ านวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33 : %YoY) 

 
ที่มา : กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

เดือน 

ก.ค.61/ก.ค.60=7.71% 
ส.ค.61/ส.ค.60=7.90% 
ก.ย.61/ก.ย.60=7.95% 
ต.ค.61/ต.ค.60=7.62% 
พ.ย.61/พ.ย.60=7.30% 
ธ.ค.61/ธ.ค.60=7.00% 
ม.ค.62/ม.ค.61=6.05% 

ผลของวิกฤตต้มย ากุ้ง              
ม.ค. 2542 = -11.04% 

ผลของวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ 
ส.ค. 2552 = -2.93% 

ผลของวิกฤตน  าท่วมในไทย                        
มี.ค. 2555 = 0.21% 
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แผนภาพที่ 2 : จ านวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) และผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 

 
ที่มา : กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 

2. สถานการณ์การว่างงาน 
 (ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม ส านักงานประกันสังคม : SSO) 

 จากข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2562 มีผู้ว่างงานจ านวน 150,265 คน มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 13.58 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือนมกราคม 2561 ซึ่งมีจ านวน 132,294 คน) และเมื่อเทียบกับ 
เดือนที่ผ่านมา (เดือนธันวาคม 2561 ซึ่งมีจ านวน 152,464 คน) โดยมีอัตราการชะลอตัวอยู่ที่ร้อยละ -1.44 
และหากคิดเป็นอัตราการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานทุกกรณี ในเดือนมกราคม 2562 
อยู่ที่ร้อยละ 1.31 มีอัตราเทียบเท่ากับอัตราการว่างงานของเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.31 ทั้งนี้ 
จากข้อมูลอัตราการว่างงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ เดือนมกราคม 2562 อยู่ที่ร้อยละ 1.0 มีอัตราการว่างงาน
เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งอยู่ทีร่้อยละ 0.9 (ดูแผนภาพที่ 3 แผนภาพที่ 4 และตารางที่ 1) 
 
 
 
 
 

1) จ านวนผู้ว่างงาน (มกราคม 2562) จ านวน     150,265 คน 
 - %YoY (มกราคม 2562 เทียบกับ มกราคม 2561) 

- %MoM (มกราคม 2562 เทียบกับ ธันวาคม 2561)                                               
             13.58 % 

% 
2) จ านวนผู้ว่างงาน (ธันวาคม 2561) จ านวน 152,464 คน 
 
 

- %YoY (ธันวาคม 2561 เทียบกับ ธันวาคม 2560) 
- %MoM (ธันวาคม 2561 เทียบกับ พฤศจิกายน 2561)                                               

              8.69 

           -3.14 

% 
% 
 

ก.ย.61 ลูกจ้างท่ีมี
นายจา้ง 11,586,458 คน 
ต.ค.61 ลูกจ้างท่ีมี
นายจา้ง 11,511,272 คน 
พ.ย.61 ลูกจ้างทีมี
นายจา้ง 11,568,401 คน 
ธ.ค.61 ลูกจ้างทีมีนายจ้าง 
11,599,338 คน 
ม.ค.62 ลูกจ้างทีมี
นายจา้ง 11,444,485 คน 
 

ม.ค.62 ผูว้่างงาน 
150,265 คน 
อัตราการขยายตัว  
= 13.58 % (%YoY) 

   -1.44 
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แผนภาพที่ 3: อัตราการเติบโตของจ านวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม 
 

 
ที่มา : กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
 

แผนภาพที่ 4 : อัตราการว่างงานประกันสังคม จากข้อมูลจ านวนผู้ประกันตนมาตรา 33 และจ านวนผู้ประกันตน 
ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ของส านักงานประกันสังคม เปรียบเทียบกับอัตราการว่างงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 

ที่มา : กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 
 

ม.ค.62 = 150,265 คน 

(%YoY)   = 13.58% 

(%MoM)  = -1.44% 

วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ 
มิ.ย. 2552 = 195.25% 

วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์             
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ตารางที่ 1: อัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม 
 

 
ที่มา : กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 

3.สถานการณ์การเลิกจ้าง 
 อัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 คิดจากจ านวนผู้ประกันตนที่ส านักงาน
ประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง ต่อจ านวนผู้ประกันตนมาตรา 33 
เดือนมกราคม 2562 ผู้ประกันตนที่ส านักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุ 
เลิกจ้างมีจ านวนทั้งสิ้น 26,073 คน คิดเป็นร้อยละ 0.23 มีอัตราการเลิกจ้างเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2561 
ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0.21 และมีอัตราเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนมกราคมของปีที่ผ่านมา ที่มีอัตราการเลิกจ้างลูกจ้าง 
ที่ร้อยละ 0.22  

แผนภาพที่ 5: อัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 

 
ที่มา : กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

จ ำนวน %YoY จ ำนวน %YoY จ ำนวน %YoY จ ำนวน %YoY

ม.ค. 114,150    19.02 133,421       16.88 132,294   -0.84 150,265  13.58

ก.พ. 123,087    25.58 129,558       5.26    130,419 0.66

มี.ค. 133,247    19.89 145,151       8.93    144,790 -0.25

เม.ย. 138,276    12.65 147,838       6.92    155,559 5.22

พ.ค. 140,854    18.97 155,719       10.55    160,180 2.86

มิ.ย. 152,240    13.13 156,587       2.86    165,310 5.57

ก.ค. 153,661    13.37 156,791       2.04    169,418 8.05

ส.ค. 161,012    16.52 157,883       -1.94    168,676 6.84

ก.ย. 151,489    15.87 146,471       -3.31 151,910   3.71

ต.ค. 147,542    16.27 144,590       -2.00 157,997   9.27

พ.ย. 146,089    18.54 145,172       -0.63 157,410   8.43

ธ.ค. 141,267    14.35 140,273       -0.70 152,464   8.69

2562

จ ำนวนและอัตรำกำรเปลีย่นแปลงของผู้ประกันตนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่ำงงำน รำยเดือน ป ี2559 - 2562 : %YoY

25612560
เดือน/ปี

2559
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ตารางที่ 2 อัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 

 

ที่มา : กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ผู้ประกันตน 

(ม.33)

เลิกจ้ำง 

(สปส.)

อัตรำกำรเลิกจ้ำง

 (ม.33)

ผู้ประกันตน 

(ม.33)

เลิกจ้ำง 

(สปส.)

อัตรำกำรเลิกจำ้ง

 (ม.33)

ผู้ประกันตน 

(ม.33)

เลิกจำ้ง 

(สปส.)

อัตรำกำรเลิกจำ้ง 

(ม.33)

ม.ค. 10,460,594 29,076      0.28 10,791,655   23,935       0.22 11,444,485   26,073     0.23

ก.พ. 10,509,866 26,875      0.26 10,858,657   23,114       0.21

ม.ีค. 10,542,660 25,901      0.25 10,913,304   24,238       0.22

เม.ย. 10,523,934 22,833      0.22 10,941,422   23,953       0.22

พ.ค. 10,543,612 23,795      0.23 11,365,815   24,608       0.22

ม.ิย. 10,601,371 21,701      0.20 11,454,211   23,727       0.21

ก.ค. 10,653,972 21,100      0.20 11,475,042   23,858       0.21

ส.ค. 10,692,454 21,025      0.20 11,537,041   23,028       0.20

ก.ย. 10,733,498 21,480      0.20 11,586,458   22,120       0.19

ต.ค. 10,695,748 21,873      0.20 11,511,272   23,533       0.20

พ.ย. 10,791,241 22,212      0.21 11,568,401   23,614       0.20

ธ.ค. 10,840,579 23,023      0.21 11,599,338   24,479       0.21

2562

อัตรำกำรเลิกจ้ำงลูกจำ้งในระบบประกันสังคมมำตรำ 33

25612560

เดือน / ปี




