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เศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือนมีนาคม 2563 
 

สรุปภาวะเศรษฐกิจแรงงาน 

 - การจ้างงานในตลาดแรงงาน เดือนมีนาคม 2563 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตน
มาตรา 33 จำนวน 11,730,351 คน มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 1.49 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
(จำนวน 11,557,682 คน) และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 0.32 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 11,692,429 คน) 
โดยการจ้างงานรายอุตสาหกรรมหลักที่ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ได้แก่ สาขาขนส่ง  
ร้อยละ 6.33 สาขาก่อสร้าง ร้อยละ 5.03 สาขาการค้า ร้อยละ 3.46 สาขาเกษตรกรรม ร้อยละ 3.26 และสาขา 
ที่พักแรม/ร้านอาหาร ร้อยละ 0.95 ขณะที่อุตสาหกรรมหลักที่หดตัว ได้ แก่ สาขาการผลิต ร้อยละ -0.33  
(ดูแผนภาพที่ 1 และ 9) 
 - การว่างงาน เดือนมีนาคม 2563 มีผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม 
จำนวน 170,144 คน มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.09 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 
165,040 คน) และมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 12.08 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 151,802 คน) 
ขณะที่อัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติเดือนมีนาคม 2563 อยู่ที่ร้อยละ 1.0 เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับ 
เดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0.9 แต่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.1  
โดยการว่างงานรายอุตสาหกรรมหลักที่ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ได้แก่ สาขาขนส่ง  
ร้อยละ 19.52 สาขาเกษตรกรรม ร้อยละ 17.31 สาขาที่พักแรม/ร้านอาหาร ร้อยละ 11.80 สาขาการค้า ร้อยละ 
2.84 และสาขาก่อสร้าง ร้อยละ 1.95 ขณะที่อุตสาหกรรมหลักที่หดตัว ได้แก่ สาขาการผลิต ร้อยละ  -1.13  
(ดูแผนภาพที่ 3 และ 9) 

  - ลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง
เดือนมีนาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 32,789 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.28 พบว่าอัตราการเลิกจ้างเพ่ิมขึ้น 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 28,480 คน) ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0.25 และเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับ
เดือนที่ผ่านมา (จำนวน 30,818 คน) ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0.26 โดยการเลิกจ้างรายอุตสาหกรรมหลักที่ขยายตัว 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม ร้อยละ 129.20 สาขาขนส่ง ร้อยละ 29.06 
สาขาการค้า ร้อยละ 18.34 สาขาการผลิต ร้อยละ 16.96 สาขาที่พักแรม/ร้านอาหาร ร้อยละ 7.65 ขณะที่
อุตสาหกรรมหลักที่หดตัว ได้แก่ สาขาก่อสร้าง ร้อยละ -4.04 (ดูแผนภาพที่ 6 และ 9) 

 - แรงงานต่างด้าว คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร เดือนมีนาคม 2563 
มีจำนวน 2,814,481 คน มีอัตราการหดตัวอยู่ที่ร้อยละ -7.26 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 
3,034,724คน) และมีอัตราการหดตัวอยู่ทีร่้อยละ -4.28 เมื่อเทียบกับเดือนทีผ่่านมา (จำนวน 2,940,389 คน) 

 - ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนต่างด้าว เดือนมีนาคม 2563 มีจำนวน 37,488 คน  
มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 40.43 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 26,696 คน)  
และมีอัตราการหดตัวอยู่ที่ร้อยละ -10.36 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา (จำนวน 41,819 คน) 
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1.สถานการณ์การจ้างงาน 
 เดือนมีนาคม 2563 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11,730,351 คน 
พบว่ามี อัตราการเปลี่ยนแปลงขยายตัวอยู่ที่ ร้อยละ 1.49 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ ผ่ านมา  
(จำนวน 11,557,682 คน) และมีอัตราการเปลี่ยนแปลงขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 0.32 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
(จำนวน 11,692,429 คน) ดูแผนภาพที่ 1 และ 2 
แผนภาพที่ 1 : อัตราการเติบโตของจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 (%YoY) 

 
ท่ีมา : สำนักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน 

แผนภาพที่ 2 : จำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 

 
ท่ีมา : สำนักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน 

พ.ย.62 ลูกจ้างท่ีมีนายจ้าง 
11,694,184 คน 
ธ.ค.62 ลูกจ้างท่ีมีนายจ้าง 
11,686,393 คน 
ม.ค.63 ลูกจ้างท่ีมีนายจ้าง 
11,650,226 คน 
ก.พ.63 ลูกจ้างท่ีมีนายจ้าง 
11,692,429 คน 
มี.ค.63 ลูกจ้างท่ีมีนายจ้าง 
11,730,351 คน 
 

ผลของวิกฤตต้มยำกุ้ง              
ม.ค. 2542 = -11.04% 

ผลของวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ 
ส.ค. 2552 = -2.93% 

ผลของวิกฤตน้ำท่วมในไทย                        
มี.ค. 2555 = 0.21% 

เดือน 

เดือน 

พ.ย.62/พ.ย.61=1.09% 
ธ.ค.62/ธ.ค.61=0.75% 
ม.ค.63/ม.ค.62=1.80% 
ก.พ.63/ก.พ.62=1.65% 
มี.ค.63/มี.ค.62= 1.49% 
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2. สถานการณ์การว่างงาน 
 ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม (สำนักงานประกันสังคม : SSO) 
 2.1 จำนวนผู้ว่างงานเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 170,144 คน 
  - %YoY (มีนาคม 2563 เทียบกับ มีนาคม 2562)                  3.09 % 
  - %MoM (มีนาคม 2563 เทียบกับ กุมภาพันธ์ 2563)                 12.08 % 
 2.2 จำนวนผู้ว่างงานเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 151,802 คน 
  - %YoY (กุมภาพันธ์ 2563 เทียบกับ กุมภาพันธ์ 2562)                  2.83 % 
  - %MoM (กุมภาพันธ์ 2563 เทียบกับ มกราคม 2563)                 -6.29 % 
 

 เดือนมีนาคม 2563  มีผู้ ว่างงานจำนวน 170,144 คน มี อัตราการขยายตัวอยู่ที่ ร้อยละ 3.09  
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 165,040 คน) และมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 12.08  
เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 151,802 คน) ทั้งนี้ ข้อมูลอัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  
เดือนมีนาคม 2563 พบว่าอยู่ที่ร้อยละ 1.0 เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0.9  
แต่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.1 ดูแผนภาพที่ 3,4,5 และตารางท่ี 1 
 
แผนภาพที่ 3 : อัตราการเติบโตของจำนวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม 

 
ท่ีมา : สำนักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน 

 
 
 

ม.ค.62 = 13.58 

วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ 
มิ.ย. 2552 = 195.25% 

เดือน 
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แผนภาพที่ 4 : จำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 และผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 

 
ท่ีมา : สำนักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน 

 

แผนภาพที่ 5 : อัตราการว่างงานในระบบประกันสังคม มาตรา 33 เปรียบเทียบกับอัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

 
ท่ีมา : สำนักงานประกันสังคม, สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน 

 

พ.ย. 62 ลูกจ้างท่ีมี
นายจา้ง 11,694,184 คน 
ธ.ค. 62 ลกูจ้างท่ีมี 
นายจา้ง 11,686,393 คน 
ม.ค. 63 ลูกจา้งท่ีมี 
นายจา้ง 11,650,226 คน 
ก.พ.63 ลูกจ้างท่ีมี
นายจา้ง 11,692,429 คน 
มี.ค.63 ลูกจ้างท่ีมี
นายจา้ง 11,730,351 คน 
 

มี.ค. 63 ผู้ว่างงาน 
170,144 คน 
อัตราการขยายตวั  
= 3.09 % (%YoY) 
 

เดือน 

เดือน 
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ตารางที่ 1: จำนวนและอัตราการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม 

 
ท่ีมา : สำนักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน 

3.สถานการณ์การเลิกจ้าง 
 เดือนมีนาคม 2563 มีผู้ประกันตนที่ ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุ เลิกจ้าง  
จากสำนักงานประกันสังคม จำนวน 32,789 คน คิดเป็นร้อยละ 0.28 พบว่าเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน 
ของปีที่ ผ่ านมา (จำนวน 28,480 คน) ซึ่ งอยู่ที่ ร้อยละ 0.25  และเพ่ิมขึ้นเมื่ อเที ยบกับเดือนที่ ผ่ านมา  
(จำนวน 30,818 คน) ซึ่งอัตราการเลิกจ้างอยู่ที่ร้อยละ 0.26 ดูแผนภาพที ่6 และตารางที่ 2 
แผนภาพที่ 6 : อัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคม มาตรา 33 

 
ท่ีมา : สำนักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน 

เดือน 
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ตารางที่ 2 : จำนวนและอัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคม มาตรา 33 

 
ท่ีมา : สำนักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน 

4. สถานการณ์แรงงานต่างด้าว 
 เดือนมีนาคม 2563 คน คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร มีจำนวน 2,814,481 
คน มีอัตราการหดตัวอยู่ที่ร้อยละ -7.26 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 3,034,724คน) และมีอัตรา
การหดตัวอยู่ทีร่้อยละ -4.28 เมื่อเทียบกับเดือนทีผ่่านมา (จำนวน 2,940,389 คน) ดูแผนภาพที่ 7 และตารางท่ี 3 
แผนภาพที่ 7: คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร 

 
ท่ีมา : สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน 

มี.ค.63 = 2,814,481 คน 
(%YoY)   = -7.26% 
(%MoM)  = -4.28% 
 

เดือน 

เดือน 
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ตารางที่ 3: จำนวนและอัตราคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร 

 
ท่ีมา : สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน 
 

ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนต่างด้าว 
 เดือนมีนาคม 2563 มีผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนต่างด้าวจำนวน  
37,488 คน มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 40.43 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 26,696 คน) 
และมีอัตราการหดตัวอยู่ที่ร้อยละ -10.36 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 41,819 คน) ดูแผนภาพที่  8  
และตารางที่ 4 
แผนภาพที่ 8: อัตราผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนต่างด้าว 

 
ท่ีมา : สำนักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน 

มี.ค.63     =  37,488 คน 
(%YoY)   =  40.43% 
(%MoM)  =  -10.36% 
 

เดือน 
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ตารางที่ 4: จำนวนและอัตราผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนต่างด้าว 

 
ท่ีมา : สำนักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน 



“การจ้างงานขยายตัวต่่ากว่าที่ประมาณการไว้ โดยขยายตัวร้อยละ 1.49 จาก มี.ค. 62 ชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า”

“การว่างงานขยายตัวต่่ากว่าที่ประมาณการไว้ โดยขยายตัวร้อยละ 3.09 จาก ม.ีค. 62 ชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า”

“การเลิกจ้างขยายตัวต่่ากว่าที่ประมาณการไว้ โดยขยายตัวร้อยละ 15.13 จาก ม.ีค. 62 เร่งข้ึนจากเดือนก่อนหน้า”

อาหาร         ยาง/พลาสติก      โลหะประดิษฐ์      ยานยนต์          อิเล็กทรอนิกส์       สิ่งทอ/เสื้อผ้าเกษตรกรรม  อุตสาหกรรมผลิต    ก่อสร้าง            การค้า           ขนส่ง      ท่ีพักแรม/ร้านอาหาร

อาหาร          ยาง/พลาสติก     โลหะประดิษฐ์   ยานยนต์       อิเล็กทรอนิกส์   สิ่งทอ/เสื้อผ้าเกษตรกรรม  อุตสาหกรรมผลิต   ก่อสร้าง          การค้า        ขนส่ง     ท่ีพักแรม/ร้านอาหาร

อาหาร          ยาง/พลาสติก     โลหะประดิษฐ์       ยานยนต์      อิเล็กทรอนิกส์   สิ่งทอ/เสื้อผ้าเกษตรกรรม  อุตสาหกรรมผลิต   ก่อสร้าง           การค้า        ขนส่ง     ท่ีพักแรม/ร้านอาหาร

แผนภาพที่ 9 สถานการณ์การจ้างงานในระบบประกนัสงัคม รายสาขา

(การขยายตัวจากเดือน มี.ค. 62)
การขยายตัวของการจ้างงาน รายสาขาหลัก

(การขยายตัวจากเดือน มี.ค. 62)
การขยายตัวของการว่างงาน รายสาขาหลัก

(การขยายตัวจากเดือน มี.ค. 62)
การขยายตัวของการเลิกจ้าง รายสาขาหลัก

สาขาการผลิตหลกั
+9,095
(1.69%)

-2,889
(-0.77%)

-327
(-0.11%)

-6,908
(-2.29%)

+711
(0.24%)

-9,432
(-3.79%)

+4,105
(3.26%)

-11,145
( -0.33%)

+29,707
(5.03%)

+57,824
(3.46%)

+26,382
(6.33%)

+4,792
(0.95%)

หน่วย : คน

อุตสาหกรรมหลัก

หน่วย : คน

+241
(17.31%)

-500
( -1.13%)

+149
(1.95%)

+764
(2.84%)

+1,183
(19.52%) +994

(11.80%)

หน่วย : คน

อุตสาหกรรมหลัก สาขาการผลิตหลกั

-528
(-7.41%)

+549
(13.04%)

-29
(-0.84%)

+648
(23.87%)

+44
(0.82%)

+532
(16.06%)

หน่วย : คน

สาขาการผลิตหลกั

-679
(-42.41%)

+715
(138.57%)

39
(9.01%)

+557
(186.29%) +497

(34.80%)

+718
(119.67%)

หน่วย : คน

+323
(129.20%)

+1,500
( 16.96%)

-54
(-4.04%)

+554
(18.34%)

+308
(29.06%)

+68
(7.65%)

หน่วย : คน

อุตสาหกรรมหลัก
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ข้อมูลด้านเศรษฐกิจแรงงาน เดือนมีนาคม 2563
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ผู้ประกันตน ม.33

จ านวนผู้ประกันตน ม.33 อัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY%)
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ผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

จ านวนผู้ว่างงาน อัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY%) 

170,144 คน
%YoY = 3.09 (%YoY)
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ผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
จากสาเหตุการเลิกจ้าง

32,789 คน %YoY = 0.28

การจา้งงาน
ผูป้ระกนัตนในระบบประกนัสงัคม (ม.33)
มอีตัราการขยายตวั

การวา่งงาน
ผูข้อรบัประโยชนท์ดแทนกรณีวา่งงาน

ในระบบประกนัสงัคม มอีตัราการขยายตวั

การเลกิจา้ง
ผูข้อรบัประโยชนท์ดแทนกรณีว่างงานในระบบ

ประกนัสงัคมสาเหตเุลกิจา้ง มอีตัราการขยายตวั
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จ านวนรวมท้ังสิ้น อัตราการเปลี่ยนแปลง (%YOY)

จ านวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร

%YoY = -7.262,814,481 คน

แรงงานตา่งดา้ว

คนต่างดา้วที่ไดร้บัอนุญาตท างานคงเหลือ

ทั่วราชอาณาจกัร มอีตัราการหดตวั

การวา่งงานของแรงงานตา่งดา้ว

ผู ้ข อ ร ับป ร ะ โยชน์ทดแทนกรณีว่ า ง ง าน

ของผูป้ระกนัตนตา่งดา้ว มอีตัราการขยายตวั

11,730,351 คน %YoY = 1.49
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การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนต่างด้าว

จ านวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนต่างด้าว 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY)

%YoY = 40.43
37,488 คน

(จ านวนผู้ปะกันตน ม.33/ล้านคน) (จ านวนผู้ว่างงาน/แสนคน)
(จ านวนผู้เลิกจ้าง)

(จ านวนต่างด้าวที่ได้รับอนญุาตท างาน) (จ านวนต่างด้าวกรณว่ีางงาน)

(%YoY)
(%YoY)

(%YoY) (%YoY)
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