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เศรษฐกิจแรงงาน ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562  
 
 
 

สรุปภาวะเศรษฐกิจแรงงาน 

  - การจ้างงานในตลาดแรงงาน เดือนกรกฎาคม 2562 การจ้างแรงงานในระบบประกันสังคม มีผู้ประกันตน 
(มาตรา 33) จ านวน 11,629,684 คน มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 1.35 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2561 
ซึ่งมีผู้ประกันตน จ านวน 11,475,042 คน แสดงให้เห็นว่ามีผู้ใช้แรงงานเข้าสู่การท างานเพ่ิมข้ึนถึง 154,642 คน  

 - การว่างงาน เดือนกรกฎาคม 2562 จากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบ
ประกันสังคม มีจ านวน 191,657 คน มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 13.13 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่
ผ่านมาและมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 6.76 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งมีจ านวน 179,515 คน 
และหากคิดเป็นอัตราการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานทุกกรณี ในเดือนกรกฎาคม 2562 
อยู่ที่ร้อยละ 1.65 

  - ลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง 
ในเดือนกรกฎาคม 2562 มีจ านวนทั้งสิ้น 27,307 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.23 มีอัตราการเลิกจ้างเพ่ิมขึ้น 
เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2562 ที่อยู่ที่ร้อยละ 0.22  

 - แรงงานต่างด้าว คนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร เดือนกรกฎาคม 2562 
มีจ านวน 3,122,434 คน มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 39.84 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาและ 
มีอัตราการชะลอตัวอยู่ที่ร้อยละ -0.47 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งมีจ านวน 3,137,130 คน 

 - ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนต่างด้าว เดือนกรกฎาคม 2562 มีจ านวน 46,221 คน 
มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 53.54 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาและมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ 
ร้อยละ 10.90 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งมีจ านวน 41,677 คน  
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1.สถานการณ์การจ้างงาน  
        จากข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2562 มีลูกจ้างที่มีนายจ้างในระบบประกันสังคม (ม.33) จ านวน 
11,629,684 คน มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 1.35 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือนกรกฎาคม 2561) 
ซึ่งมีจ านวน 11,475,042 คน หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) ของเดือนกรกฎาคม 2562 เมื่อเทียบกับ
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%MoM) ของเดือนมิถุนายน 2562 พบว่าในเดือนกรกฎาคม 2562 มีอัตราเพ่ิมขึ้น 
อยู่ที่ร้อยละ 1.35 โดยเพ่ิมขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.19 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ 
การจ้างงานมีอัตราขยายตัวมากกว่าร้อยละ 1 จงึถือว่าสถานการณ์การจ้างงานอยู่ในภาวะปกต ิ(ดูแผนภาพที่ 1 และ 2)  

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

 
ท่ีมา : ส านักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน  

แผนภาพที่ 2 : จ านวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) 

 
ท่ีมา : ส านักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน  

มี.ค.62 ลูกจ้างทีมี
นายจา้ง 11,557,682 คน 
เม.ย.62 ลูกจ้างทีมี
นายจา้ง 11,515,746 คน 
พ.ค.62 ลูกจ้างท่ีมี
นายจา้ง 11,540,945 คน 
มิ.ย.62 ลูกจ้างท่ีมี
นายจา้ง 11,590,381 คน 
ก.ค.62 ลูกจา้งท่ีมี
นายจา้ง 11,629,684 คน 
 

เดือน 

เม.ย.62/เม.ย.61=5.25% 
พ.ค.62/พ.ค.61=1.54% 
มิ.ย.62/มิ.ย.61=1.19% 
ก.ค.62/ก.ค.61=1.35% 
 

ผลของวิกฤตต้มย ากุ้ง              
ม.ค. 2542 = -11.04% 

ผลของวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ 
ส.ค. 2552 = -2.93% 

ผลของวิกฤตน  าท่วมในไทย                        
มี.ค. 2555 = 0.21% 

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

  

      จากข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2562 มีผู้ว่างงานจ านวน 191,657 คน มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 13.13 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือนกรกฎาคม 2561 ซึ่งมีจ านวน 169,418 คน) และมีอัตรา 
การขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 6.76 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (เดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งมีจ านวน 179,515 คน)  
ซึ่งหากคิดเป็นอัตราการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานทุกกรณี (ถูกเลิกจ้างหรือลาออก 
หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง) ในเดือนกรกฎาคม 2562 อยู่ที่ร้อยละ 1.65 มีอัตราเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับอัตราการว่างงาน 
ของเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.55 ทั้งนี้จากข้อมูลอัตราการว่างงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
เดือนกรกฎาคม  2562 อยู่ที่ร้อยละ 1.1 มีอัตราการว่างงานเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0.9 
(ดูแผนภาพที่ 3 และ 4 และตารางท่ี 1) 
 

แผนภาพที่ 3: อัตราการเติบโตของจ านวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม 

 
ท่ีมา : ส านักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน  
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อัตราการเติบโตของผู้ว่างงาน (ผู้ประกันตนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ส านักงานประกันสังคม) 
รายเดือนระหว่างเดือนมกราคม 2552 - เดือนกรกฎาคม 2562: (%YoY)ร้อยละ

ผลของอุทกภัยปลายป  

2554

ก.พ. 2555 = 38.63%

ก.ค.62 = 13.13

วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์
มิ.ย. 2552 = 195.25%

ก.ค.61 = 8.05

1) จ านวนผู้ว่างงาน (กรกฎาคม 2562) จ านวน 191,657 คน 
 - %YoY (กรกฎาคม 2562 เทียบกับ กรกฎาคม 2561) 

- %MoM (กรกฎาคม 2562 เทียบกับ มิถุนายน 2562)                                               
             13.13 % 

% 
2) จ านวนผู้ว่างงาน (มิถุนายน 2562) จ านวน 179,515 คน 
 
 

- %YoY (มิถุนายน 2562 เทียบกับ มิถุนายน 2561) 
- %MoM (มิถุนายน 2562 เทียบกับ พฤษภาคม 2562)                                                

           8.59 
            1.46 

% 
% 
 

ก.ค.62 = 191,657 คน 

(%YoY)   = 13.13% 

(%MoM)  = 6.76% 

  6.76 
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แผนภาพที่ 4 : จ านวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) และผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 

 
ท่ีมา : ส านักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน  

แผนภาพที่ 5 : อัตราการว่างงานประกันสังคม จากข้อมูลจ านวนผู้ประกันตนมาตรา 33 และจ านวนผู้ประกันตนขอรับ
ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ของส านักงานประกันสังคม เปรียบเทียบกับอัตราการว่างงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ท่ีมา : ส านักงานประกันสังคม , ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน  
 

 
 
 

เดือน 

มี.ค.62 ลูกจ้างทีมี
นายจา้ง 11,557,682 คน 
เม.ย.62 ลูกจ้างทีมี
นายจา้ง 11,515,746 คน 
พ.ค.62 ลูกจ้างท่ีมี
นายจา้ง 11,540,945 คน 
มิ.ย.62 ลูกจ้างท่ีมี
นายจา้ง 11,590,381 คน 
ก.ค.62 ลูกจา้งท่ีมี
นายจา้ง 11,629,684 คน 
 

ก.ค.62 ผู้ว่างงาน 
191,657 คน 
อัตราการขยายตวั  
= 13.13 % (%YoY) 

เดือน 
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(อัตราการเปล่ียนแปลง)

ผลของอุทกภัยปลายป  
2554

NSO = 1.1

SSO = 1.65

อัตราการว่างในระบบประกนัสังคมเทียบกับอัตราการว่างงานจากส านักงานสถติิ

วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์
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ตารางที่ 1: จ านวนและอัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม 

 
ท่ีมา : ส านักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน  

3.สถานการณ์การเลิกจ้าง 
 อัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 คิดจากจ านวนผู้ประกันตนที่ส านักงาน
ประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง ต่อจ านวนผู้ประกันตนมาตรา 33 
เดือนกรกฎาคม 2562 ผู้ประกันตนที่ส านักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุ 
เลิกจ้างมีจ านวนทั้งสิ้น 27,307 คน คิดเป็นร้อยละ 0.23 มีอัตราการเลิกจ้างเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2562 
ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0.22 และมีอัตราเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมของปีที่ผ่านมา ที่มีอัตราการเลิกจ้างลูกจ้าง 
ที่ร้อยละ 0.21  (ดูแผนภาพที ่5 และตารางที่ 2) 

แผนภาพที่ 6: อัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 

 
ท่ีมา : ส านักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน  

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   147,624 13.19

มี.ค. 133,247    19.89 145,151       8.93    144,790 -0.25   165,040 13.99

เม.ย. 138,276    12.65 147,838       6.92    155,559 5.22   173,796 11.72

พ.ค. 140,854    18.97 155,719       10.55    160,180 2.86   176,931 10.46

มิ.ย. 152,240    13.13 156,587       2.86    165,310 5.57   179,515 8.59

ก.ค. 153,661    13.37 156,791       2.04    169,418 8.05   191,657 13.13

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

จ ำนวนและอัตรำกำรเปลีย่นแปลงของผู้ประกันตนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่ำงงำน รำยเดือน ป ี2559 - 2562 : %YoY

เดือน/ปี
2559 2560 2561 2562
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ตารางที่ 2: จ านวนและอัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 

ท่ีมา : ส านักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน  

4. สถานการณ์แรงงานต่างด้าว 
 จากข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2562 คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร 
มีจ านวน 3,122,434 คน มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 39.84 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
(เดือนกรกฎาคม 2561) ซึ่งมีจ านวน 2,232,791 คน และมีอัตราการชะลอตัวอยู่ที่ร้อยละ -0.47 เมื่อเทียบกับ 
เดือนที่ผ่านมา (เดือนมิถุนายน 2562) ซึ่งมีจ านวน 3,137,130 คน (ดูแผนภาพที่ 6 และตารางท่ี 3) 

แผนภาพที่ 7: คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร 

ท่ีมา : ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน  

ก.ค.62 = 3,122,434 คน 

(%YoY)   = 39.84% 

(%MoM)  = -0.47% 

ผู้ประกันตน 

(ม.33)

เลิกจ้ำง 

(สปส.)

อัตรำกำรเลิกจ้ำง

 (ม.33)

ผู้ประกันตน 

(ม.33)

เลิกจ้ำง 

(สปส.)

อัตรำกำรเลิก

จ้ำง (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 11,502,863   26,396     0.23

ม.ีค. 10,542,660 25,901      0.25 10,913,304   24,238       0.22 11,557,682   28,480     0.25

เม.ย. 10,523,934 22,833      0.22 10,941,422   23,953       0.22 11,515,746   27,741     0.24

พ.ค. 10,543,612 23,795      0.23 11,365,815   24,608       0.22 11,540,945   28,065     0.24

ม.ิย. 10,601,371 21,701      0.20 11,454,211   23,727       0.21 11,590,381   25,940     0.22

ก.ค. 10,653,972 21,100      0.20 11,475,042   23,858       0.21 11,629,684   27,307     0.23

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

อัตรำกำรเลิกจ้ำงลูกจ้ำงในระบบประกันสังคมมำตรำ 33
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เดือน / ปี
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ตารางที่ 3: จ านวนและอัตราคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร 

ท่ีมา : ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน  

ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนต่างด้าว 
 จากข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2562 ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนต่างด้าว 
มีจ านวน 46,221 คน มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 53.54 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
(เดือนกรกฎาคม 2561) ซึ่งมีจ านวน 30,104 คน และมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 10.90 เมื่อเทียบกับ 
เดือนที่ผ่านมา (เดือนมิถุนายน 2562) ซึ่งมีจ านวน 41,677 คน (ดูแผนภาพที่ 7 และตารางที่ 4) 

แผนภาพที่ 7: อัตราผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนต่างด้าว 

 
ท่ีมา : ส านักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน  

ก.ค.62     = 46,221 คน 

(%YoY)   = 53.54% 

(%MoM)  = 10.90% 

จ ำนวนรวมทัง้สิน้
อัตรำกำรเปลีย่นแปลง 

(%YOY)
จ ำนวนรวมทัง้สิน้

อัตรำกำรเปลีย่นแปลง

 %YOY

ม.ค. 2,149,328 46.19 2,091,021 -2.71

ก.พ. 2,196,536 43.31 2,095,550 -4.60

มี.ค. 2,189,868 49.85 3,034,724 38.58

เม.ย. 2,288,104 59.15 3,091,453 35.11

พ.ค. 2,244,849 51.52 3,189,711 42.09

มิ.ย. 2,333,943 49.76 3,137,130 34.41

ก.ค. 2,232,791 38.08 3,122,434 39.84

ส.ค. 2,329,333 44.39

ก.ย. 2,360,025 31.92

ต.ค. 2,117,716 14.58

พ.ย. 2,195,861 12.29

ธ.ค. 2,120,546 2.80

เดือน / ปี

2561 2562

จ ำนวนคนต่ำงด้ำวทีไ่ด้รับอนุญำตท ำงำนคงเหลอืทัว่รำชอำณำจักร
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ตารางที่ 4: จ านวนและอัตราผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนต่างด้าว 

 
ท่ีมา : ส านักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน  

จ ำนวน %YoY จ ำนวน %YoY

ม.ค. 21,939              17.49 26,838              22.33

ก.พ. 18,531              44.20 22,649              22.22

มี.ค. 21,229              -8.28 26,696              25.75

เม.ย. 22,365              24.02 30,743              37.46

พ.ค. 26,341              8.80 42,671              61.99

มิ.ย. 27,619              18.24 41,677              50.90

ก.ค. 30,104              31.27 46,221              53.54               

ส.ค. 34,151              38.62

ก.ย. 29,465              23.88

ต.ค. 24,708              -1.97

พ.ย. 27,406              30.41

ธ.ค. 24,140              1.19

จ ำนวนและอัตรำผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่ำงงำนของผู้ประกันตนต่ำงด้ำว 

เดือน/ปี
2561 2562




