


 สารบัญ  

 หน้า
- ข้อมูลสถิติแรงงาน  2
- ผู้สูงอายุในประเทศไทย  3
- จํานวนผู้มีงานทําจําแนกตามภาคอุตสาหกรรม  4
- จํานวนผู้มีงานทําจําแนกตามช่วงอายุ   5 
- ความสัมพันธ์โครงสร้างการว่างงานกับอัตราการเจริญเติบโต
  ทางเศรษฐกิจ  

- อัตราว่างงานอาเซียน 10 ประเทศ  6
- อัตราการเติบโตเศรษฐกิจ (% change of GDP)  
- ประมาณการรายได้ต่อหัว (Per capita GDP)  
- รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน, ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน,
  หน้ีสินเฉลี่ยต่อครัวเรอืน  

- มูลค่าการส่งออก, ประมาณการอัตราเงินเฟ้อ, ดัชนีราคาผู้บริโภค  
- ตัวช้ีวัดภาวะแรงงาน 7
- การยกอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย 8
- การพัฒนาศักยภาพแรงงานไทย 9
- แรงงานไทยในต่างประเทศและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์     10
  แรงงานไทยในต่างประเทศ  
- ข้อมูลส่งเสริมการมีงานทําของกรมการจัดหางาน  11
- แรงงานต่างด้าว   
- แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  12
- ประกันสังคม  13



รายเดือน ปี (รายปี)
เม.ย.63 พ.ค.63 2561 2562

ประชากรท้ังหมด (คน) - - 66,413,979 66,558,935
กําลังแรงงานรวม 

(ล้านคน)  -  - 38.43 38.17

ผู้มีงานทํา 
(ล้านคน)  -  - 37.86 37.60

ภาคเกษตร
(ล้านคน)  -  - 12.17 11.70

นอกภาคเกษตร
(ล้านคน)  -  - 25.69 25.90

ผู้ว่างงาน 
(แสนคน)  -  - 4.04

(1.1%)
3.48

(1.0%)
แรงงานในระบบ 

(ล้านคน) - - 17.10 17.10

แรงงานนอกระบบ 
(ล้านคน) - - 21.20 20.40

ผู้สูงอายุ >= 60 ปี
(ล้านคน) - - 11.80 12.27

ผู้สูงอายุท่ีทํางาน 
(ล้านคน) - - 4.36 4.23

ผู้พิการ
(คน) 2,029,462 2,030,800 - -

เส้นความยากจน
(บาท/คน/เดือน) - - 2,710 -

สถิติแรงงาน

 ที่มา : สํานักงานสถิติแห่งชาติ, กรมการปกครอง, กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 หมายเหตุ : ข้อมูลสํานักงานสถิติแห่งชาติ เดือนเมษายน และพฤษภาคม 2563 อยู่ระหว่างการประมวลผล ณ วันที่ 20 มิ.ย. 63
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การทํางานของผู้สูงอายใุนประเทศไทย รายปี 2562    
หน่วย : ล้านคน

1.1 จํานวนผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป 12.27
1.2 ผู้สูงอายุที่ทํางาน 4.23
1.3 ผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบ 3.73
1.4 ผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานในระบบ 0.50
2. ผู้สูงอายุที่ทํางานตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
2.1 ผู้สูงอายุที่ทํางานในภาคเกษตรกรรม 2.55
2.2 ผู้สูงอายุที่ทํางานนอกภาคเกษตร 1.68
      - ภาคอุตสาหกรรม 0.44
      - ภาคการค้าและการบริการ 1.35
3. อาชีพของผู้สูงอายุ 3 อันดับแรก  
3.1 ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือดา้นเกษตรและประมง 2.49
3.2 พนักงานบริการและผู้จําหน่ายสินค้า 0.79
3.3 ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 0.35
4. สถานภาพการทํางานของผู้สูงอายุ 3 อันดับแรก  
4.1 ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไมมี่ลูกจ้าง 2.63
4.2 ธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รบัค่าจ้าง 0.86
4.3 ลูกจ้างเอกชน 0.47
 ที่มา : สํานักงานสถิติแห่งชาติ

ผู้สูงอายุในประเทศไทย
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ตารางเปรียบเทียบจํานวนผู้มีงานทาํจําแนกตามภาคอตุสาหกรรม 
หน่วย:ล้านคน

อุตสาหกรรม มี.ค.63
จํานวนผู้มีงานทํา 37.33
1.ภาคเกษตร
- เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง 11.28

2.นอกภาคเกษตร 26.05
· ภาคอุตสาหกรรม
- การทําเหมืองแร่และเหมืองหิน, การผลิต, ไฟฟ้าฯ, 
การจัดหานํ้าฯ, การก่อสร้าง

8.55

· ภาคบริการ
- การขายส่ง ขายปลีกฯ, การขนส่งฯ, ที่พักแรมฯ, 
ข้อมูลข่าวสารฯ, กิจกรรมทางการเงินฯ, กิจกรรม
อสังหาริมทรัพย์, กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์ฯ, 
กิจกรรมการบริหารฯ, การบริหารราชการ การป้องกัน
ประเทศฯ, การศึกษา, กิจกรรมด้านสุขภาพฯ, ศิลปะ 
ความบันเทิงฯ, กิจกรรมบริการด้านอ่ืนๆ, กิจกรรมการ
จ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคลฯ, กิจกรรมขององค์การ
ระหว่างประเทศ, ไม่ทราบ ฯลฯ

17.50

 ที่มา : สํานักงานสถิติแห่งชาติ
 หมายเหตุ : ข้อมูลสํานักงานสถิติแห่งชาติ เดือนเมษายน และพฤษภาคม 2563 อยู่ระหว่างการประมวลผล ณ วันที่ 20 มิ.ย. 63 
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อายุ(ปี) จํานวน(คน)
15-19 615,470
20-24 2,928,560
25-29 4,188,140
30-34 4,030,730
35-39 4,213,550
40-49 9,133,290
50-59 8,049,350
>=60 4,265,130

ความสัมพันธ์โครงสร้างการว่างงานกับอัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สํานักงานสถิติแห่งชาติ

ตารางจํานวนผู้มีงานทําจําแนกตามช่วงอายุ(ไตรมาส1/62)

ที่มา : สํานักงานสถิติแห่งชาติ
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รายไตรมาส/ปี
Q / ปี

GDP 
(%)

อัตราการ
ว่างงาน (%)

จํานวนผู้ว่างงาน 
(คน)

Q 1 ปี 2563 -1.8 1.30 394,520
Q 4 ปี 2562 1.6 0.98 371,480
Q 3 ปี 2562 2.4 1.04 394,030
Q 2 ปี 2562 2.3 0.98 376,930



อัตราการว่างงานอาเซียน 10 ประเทศ  2562 (รายปี)
อาเซียน 3.0
1.บรูไน 9.3

2.ฟิลิปปินส์ 2.4
3.อินโดนีเซีย 4.4
4.มาเลเซีย 3.4
5.เวียดนาม 1.9
6.สิงคโปร์ 3.6

7.ลาว 0.6
8.ไทย 0.7

9.เมียนมา 1.6
10.กัมพูชา 1.0

ประมาณการรายได้ต่อหัว ปี 2563: ที่มา สศช.
Per Capita GDP = 229,8434.2 บาท/คน/ปี (ปี2563)
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (%Change of GDP) 

Q1/63 = ร้อยละ  -1.8 Q4/62 = ร้อยละ   1.6
Q3/62 = ร้อยละ   2.4 Q2/62 = ร้อยละ   2.3

       ประมาณการปี 2563 (สศช.)   ร้อยละ ร้อยละ (-0.6) - (-0.5)
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน ปี 2562 (สสช.) = 26,018 บาท
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน ปี 2562 (สสช.) = 20,742 บาท
หน้ีสินเฉลี่ยต่อครัวเรือนที่มีหน้ีสิน ปี 2562 (สสช.) = 164,055 บาท
- หน้ีสินในระบบ ปี 2562 (สสช.) ร้อยละ 91.8
- หน้ีสินนอกระบบ ปี 2562 (สสช.) ร้อยละ 4.7
- หน้ีสินในและนอกระบบ ปี 2562 (สสช.) ร้อยละ 3.5
- มูลค่าการส่งออก เม.ย. 63 (ล้านเหรียญ สรอ.)
- อัตราการส่งออกหดตัว เม.ย. 63 (YoY)
(ที่มา : สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ์โดย ความร่วมมือจากกรมศุลกากร)

= 18,948.2
=  2.10 %

- ประมาณการอตัราเงนิเฟ้อปี 2563
- ดัชนีราคาผู้บริโภค เดือน พ.ค.63
- ดัชนีราคาผู้บริโภค เดือน พ.ค.62
- อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี พ.ค.63 (YoY)
(ที่มา : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์การคา้)

ร้อยละ  (-1.5) - (-0.5)
 =  99.76
 =  103.31
 ร้อยละ -3.44

ที่มา : www.ilo.org

อัตราการว่างงานอาเซียน 10 ประเทศ
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ตัวช้ีวัดภาวะแรงงาน
(ศร.กศร.สป.รง.)

ไตรมาส
1/2563

อัตราการมีส่วนร่วมในกําลังแรงงาน 67.31 
อัตราการจ้างงานในภาคเกษตรต่อกําลังแรงงานผู้มีงาน
ทํา 28.78 
อัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตรต่อกําลังแรงงานผู้มี
งานทํา 69.52 

อัตราการจ้างงานในภาคอตุสาหกรรม 23.58 
อัตราการปฏิบัตไิม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน 34.74
อัตราการปฏิบัตไิม่ถูกต้องเรื่องความปลอดภัยในการ
ทํางาน         35.69
อัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงานตอ่สถานประกอบ
กิจการ 100,000 แห่ง

         2.81
   ต่อหนึง่แสนแห่ง

อัตราการเกิดข้อขัดแย้งตอ่สถานประกอบกิจการ 
100,000 แห่ง

         3.27
  ตอ่หนึง่แสนแห่ง

ดัชนีผลิตภาพแรงงานตอ่ช่ัวโมงทํางาน Q4/2562 ISIC 
Rev.4 (ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย) 131.88

ภาคการเกษตร 141.78
นอกภาคการเกษตร 125.87

ตัวช้ีวัดภาวะแรงงาน (รายไตรมาส)
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อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยโดย 3 สถาบันหลักคือ IMD, WEF, DB
สถาบัน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

International Institute for Management Development (IMD)
*ปี 2559 มี 61 ประเทศ
*ปี 2560-2562 มี 63 ประเทศ 28 27 30 25
(Labor productivity)
*ปี 2562 มี 63 ประเทศ 56 57 58 54

World Economic Forum (WEF)
(Global Competitiveness Index 4.0 : GCI 4.0)

WEF (GCI 4.0)
*ปี 2559 มี 138 ประเทศ
*ปี 2560 มี 137 ประเทศ
*ปี 2561 มี 140 ประเทศ
*ปี 2562 มี 141 ประเทศ

34 40 38 40

กลุ่มทุนมนุษย์
- อันดับความง่ายในการ
หาแรงงานมีทักษะ

 - - 88 86

กลุ่มดัชนีตลาด
- ค่าชดเชยพิเศษท่ีนายจ้างจ่าย
ให้แก่ลูกจ้างท่ีถูกให้ออกจากงาน
โดยไม่มีความผิดเพื่อลดจํานวน
คนทํางานตามนโยบายการเลิก
จ้างเน่ืองจากคนล้นงาน

128 128 128 130

-  ความยื ดหยุ่ นการกํ าหนด
ค่าจ้าง 107 103 111 116

Doing Business by World Bank Group
World Bank Group

*ปี 2562 มี 190 ประเทศ 46 46 26 27

การยกอันดับขีดความสามารถในการแข่งแข่งขันของประเทศไทย

หมายเหตุ *IMD คือ International Institute for Management Development
*WEF คือ World Economic Forum
*DB คือ Doing Business by World Bank Group

*ในปี 2561 WEF จะมีการใช้เกณฑ์ใหม่ (GCI 4.0) ในการจัดอันดับ (GCI 4.0) คือ ดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก ๔.๐        
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การพฒันาศักยภาพแรงงานไทย พ.ค. 2563 ข้อมูลสะสมตัง้แต ่
ต.ค.62 - พ.ค.63

1. ฝึกก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ผู้สมัครการฝึกอบรม 185 คน 2,480 คน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 189 คน 2,464 คน
จํานวนผู้สําเร็จการพฒันา 367 คน 1,517 คน

2. ฝึกยกระดับฝีมือ
ผู้สมัครการฝึกอบรม 2,104 คน 31,669 คน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 1,896 คน 31,339 คน
จํานวนผู้สําเร็จการพฒันา 1,383 คน 28,866 คน

3.ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
ผู้สมัครทดสอบ 1,039 คน 23,560 คน
ผู้เข้ารับการทดสอบ 1,069 คน 23,390 คน
จํานวนผู้ผ่านการทดสอบ 622 คน 15,558 คน

4.ฝึกอาชีพเสริม
ผู้สมัครการฝึกอบรม 217 คน 13,545 คน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 178 คน 13,445 คน
จํานวนผู้สําเร็จการพฒันา 156 คน 13,199 คน

*5.เพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยในสถานประกอบการ
ผู้สมัครการฝึกอบรม 0 คน 0 คน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 0 คน 0 คน
จํานวนผู้สําเร็จการพฒันา 0 คน 0 คน

6.ฝึกอบรมตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการพฒันาฝีมือแรงงาน
ผู้ขอรับสิทธิการฝึกอบรม 248,672 คน 4,025,001 คน
จํานวนผู้ไดร้บัรองสิทธิการฝึกอบรม 248,672 คน 4,025,001 คน

การพฒันาศักยภาพแรงงานไทย
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* โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานใน สปก. เริ่มเดือน มิถุนายน 2563
ที่มา : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน



1. แรงงานไทยในต่างประเทศ พ.ค.63
รวม 489,229 คน
· ถูกกฎหมาย 211,775 คน
· ผิดกฎหมาย 24,464 คน

· คนไทยท่ีพํานักผิดกฎหมาย 252,990 คน
· ประมาณการรายได้ส่งกลับ
ณ เม.ย.63 (P) ธปท. 8,996 ล้านบาท

· ประมาณการรายได้ส่งกลับ
ณ พ.ค.63 สปร.สป.รง.

   (แรงงานไทย 13 ประเทศ)
3,236.94 ล้านบาท

2. จํานวนสิทธิประโยชน์ท่ีแรงงานได้รับ         พ.ค.63
รวม 1,428 เร่ือง
· สิทธิประโยชน์ท่ีเป็นตัวเงิน 372 เร่ือง
· รวมเป็นเงิน 18.14 ล้านบาท

· สิทธิประโยชน์ท่ีไม่เป็นตัวเงิน 1,056 เร่ือง

แรงงานไทยในต่างประเทศและการคุม้ครองสิทธิประโยชน์
แรงงานไทยในต่างประเทศ

สิทธิที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าจ้างค้างจ่าย/ เงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย/ เสียชีวิต เป็นต้น
สิทธิที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ล่ามแปลภาษา/ เก่ียวกับสิทธิประโยชน์/ ถูกละเมิดสัญญาจ้าง
ที่มา : สํานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
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ข้อมูส่งเสริมการมีงานทํา 
ของกรมการจัดหางาน พ.ค. 2563

ข้อมูลสะสมตัง้แต่
(ต.ค.62 - พ.ค.63)

  ตําแหน่งงานว่าง 31,985 ราย 200,506 ราย

  ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 30,060 ราย 141,961 ราย

  บรรจุงาน 18,875 ราย 148,102 ราย

คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทํางาน พ.ค.63
แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทํางานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร  2,531,309 คน

จําแนกตามลักษณะ
การเข้าเมืองและ

ประเภทคนต่างด้าว

มาตรา 59

ตลอดชีพ 241 คน
ทั่วไป 113,627 คน
พิสูจน์สัญชาติคงเหลือ 7,779 คน
นําเข้าตาม MOU 1,028,807 คน
Name List 1,266,011 คน

มาตรา 62 ส่งเสริมการลงทุน BOI 48,511 คน
มาตรา 63 ชนกลุ่มน้อย 42,978 คน
มาตรา 64 คนต่างด้าวทํางาน ไป - กลับ 23,355 คน

แรงงานต่างด้าว

ที่มา : สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว 

ที่มา : กองบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน 

11



1. ผลการตรวจแรงงาน/สปก. ตามกฎหมาย
คุ้มครองฯ พ.ค.63

 สปก.
ปฏิบัติถูกต้อง 2,059 แห่ง

ปฏิบัติไม่ถูกต้อง  813 แห่ง

ลูกจ้าง
ได้รับการปฏิบัติถูกต้อง 62,084 คน
ได้รับการปฏิบัติไม่ถูกต้อง 24,648 คน

สถานประกอบกิจการที่มีการใช้มาตรา 75

เดือน/
ปี

จํานวน สปก./ลูกจ้างที่
ได้รับผลกระทบ หยุดกิจการบางส่วน หยุดกิจการทั้งหมด

แห่ง คน วัน แห่ง คน วัน แห่ง คน วัน

พ.ค.63 1,865 441,492 56,207 940 235,352 27,599 1,058 240,700 28,608

แรงงานสัมพนัธ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ที่มา : สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน

หมายเหตุ : 1) ข้อมูลจากระบบสารสนเทศของ กสร.
2) จํานวน สปก. และลูกจ้างไม่นับซ้ํา ทําให้ไม่เท่ากับยอดรวม
ที่มา : กองคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน
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2. การชุมนุมเรียกร้อง 

เดือน/ปี เกิดการชุมนุม 
(ครั้ง)

สปก. 
(แห่ง)

ลูกจ้างทั้งหมด 
(คน)

ลูกจ้างที่เก่ียวข้อง

คน ร้อยละของ
ลูกจ้างทั้งหมด

พ.ค.63 6 6 4,690 1,345 28.68



1. กองทุนประกันสังคม
สปก.ท่ีมีลูกจา้ง ๑ คนขึ้นไป      486,589 แห่ง พ.ค.63
ลูกจ้างผู้ประกันตน    16,463,759 คน พ.ค.63
มาตรา 33    11,391,965 คน พ.ค.63
มาตรา 39      1,709,181 คน พ.ค.63
มาตรา 40      3,362,613 คน พ.ค.63
2. เงินกองทุนสะสมกองทุนประกันสงัคม
 = 2,169 พันล้านบาท Q1/63 ณ มีนาคม
3. การรับประโยชนท์ดแทนกองทุนประกันสงัคม 7 กรณี (เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย
สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน) ณ เดือน
จํานวนเงิน ท่ีจ่ายประโยชน์ทดแทน 6,801.32 ล้านบาท             เม.ย.63
จํานวนผู้รับบรกิาร   4.25 ล้านราย             เม.ย.63
4. จํานวนผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
= 332,060 ราย พ.ค.63
5.สถานะกองทุนเงินทดแทน
เงินกองทุน 66 พันลา้นบาท Q1/63 ณ มีนาคม
จํานวนนายจ้าง 432,262 คน พ.ค.63
จํานวนลกูจ้าง 11,417,913 คน  พ.ค.63
จํานวนลกูจ้างท่ีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยจากการ
ทํางาน 6,562 คน  เม.ย.63

6. การจ่ายประโยชน์ทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน
จํานวนเงิน 155.84 ล้านบาท เม.ย.63
7. อัตราการเปลีย่นแปลงของจํานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสงัคมมาตรา 33
(YoY)  พ.ค.63 = -1.29% (YoY)  เม.ย.63 = 0.04%
(QoQ) Q1/63 = 0.38% (QoQ) Q4/62 = -0.01%
8. อัตราการจ้างงานในระบบประกันสงัคม (มาตรา 33) ต่อประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
ไตรมาส Q1/63 = 20.67% ไตรมาส Q4/62 = 20.62%
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