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รายเดือน ป (รายป) 

ก.ค.63 ส.ค.63 2561 2562 

ประชากรทั้งหมด (คน) - - 66,413,979 66,558,935 

กําลังแรงงานรวม 

(ลานคน) 
38.71 38.83 38.43 38.17 

ผูมีงานทํา  

(ลานคน) 
37.81 38.05 37.86 37.60 

ภาคเกษตร 

(ลานคน) 
12.10 12.13 12.17 11.70 

นอกภาคเกษตร 

(ลานคน) 
25.71 25.92 25.69 25.90 

ผูวางงาน  

(แสนคน) 

8.31 
(2.1%) 

7.24 
(1.9%) 

4.04 
(1.1%) 

3.48 
(1.0%) 

แรงงานในระบบ  

(ลานคน) 
-- - 17.10 17.10 

แรงงานนอกระบบ 

(ลานคน) 
- - 21.20 20.40 

ผูสูงอายุ >= 60 ป

(ลานคน) 
- - 11.80 12.27 

ผูสูงอายุที่ทํางาน 

(ลานคน) 
- - 4.36 4.23 

ผูพิการ 

(คน) 
2,043,226 1,955,602  - - 

เสนความยากจน 

(บาท/คน/เดือน) 
- - 2,710 - 

สถิติแรงงาน 

  
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, กรมการปกครอง, กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   
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การทํางานของผูสูงอายุในประเทศไทย  
รายป 2562     

หนวย : ลานคน 

1.1 จํานวนผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป  12.27 

1.2 ผูสูงอายุท่ีทํางาน 4.23 

1.3 ผูสูงอายุท่ีเปนแรงงานนอกระบบ 3.73 

1.4 ผูสูงอายุท่ีเปนแรงงานในระบบ 0.50 

2. ผูสูงอายุท่ีทํางานตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ   

2.1 ผูสูงอายุท่ีทํางานในภาคเกษตรกรรม 2.55 

2.2 ผูสูงอายุท่ีทํางานนอกภาคเกษตร 1.68 

      - ภาคอุตสาหกรรม 0.44 

      - ภาคการคาและการบริการ 1.35 

3. อาชีพของผูสูงอายุ 3 อันดับแรก   

3.1 ผูปฏิบัติงานท่ีมีฝมือดานเกษตรและประมง 2.49 

3.2 พนักงานบริการและผูจําหนายสินคา  0.79 

3.3 ชางฝมือและผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ 0.35 

4. สถานภาพการทํางานของผูสูงอายุ 3 อันดับแรก   

4.1 ประกอบธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจาง 2.63 

4.2 ธุรกิจครัวเรือนโดยไมไดรับคาจาง  0.86 

4.3 ลูกจางเอกชน 0.47 

   ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
 

ผูสูงอายุในประเทศไทย 
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ตารางเปรียบเทียบจํานวนผูมีงานทําจําแนกตามภาคอุตสาหกรรม 

หนวย:ลานคน 

อุตสาหกรรม ส.ค.63 

จํานวนผูมีงานทํา 38.05 

1.ภาคเกษตร 
- เกษตรกรรม การปาไมและการประมง 

12.13 

2.นอกภาคเกษตร 25.92 

· ภาคอุตสาหกรรม 

- การทําเหมืองแรและเหมืองหิน, การผลิต, ไฟฟาฯ, 
การจัดหาน้ําฯ, การกอสราง 

8.47 

· ภาคบริการ 

- การขายสง ขายปลีกฯ, การขนสงฯ, ที่พักแรมฯ, 

ขอมูลขาวสารฯ, กิจกรรมทางการเงินฯ, กิจกรรม

อสังหาริมทรัพย, กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตรฯ, 

กิจกรรมการบริหารฯ, การบริหารราชการ การปองกัน

ประเทศฯ, การศึกษา, กิจกรรมดานสุขภาพฯ, ศิลปะ 

ความบันเทิงฯ, กิจกรรมบริการดานอื่นๆ, กิจกรรมการ

จางงานในครัวเรือนสวนบุคคลฯ, กิจกรรมขององคการ

ระหวางประเทศ, ไมทราบ ฯลฯ 

17.45 

 ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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อายุ (ป) 
จํานวนผูมีงาน

ทํา(คน) 
จํานวนผูวางงาน

(คน) 

15-19 622,000  70,280  

20-24 279,620  253,870  

25-29 4,047,070  143,340  

30-34 3,962,760  65,150  

35-39 4,133,060  52,770  

40-49 8,963,250  85,110  

50-59 8,096,900  63,250  

>=60 4,463,110  11,410  

ความสัมพันธโครงสรางการวางงานกับอัตรา 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, สํานักงานสถิติแหงชาติ 

ตารางจํานวนผูมีงานทําจําแนกตามชวงอายุ(ไตรมาส1/62) 

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ 

5 

รายไตรมาส/ป 

Q / ป 
GDP 
(%) 

อัตราการ
วางงาน (%) 

จํานวนผูวางงาน 
(คน) 

Q 1 ป 2563 -12.2 1.95 745,180 

Q 4 ป 2562 -1.8 1.30 394,520 

Q 3 ป 2562 1.6 0.98 371,480 

Q 2 ป 2562 2.4 1.04 394,030 



อัตราการวางงานอาเซียน 10 ประเทศ  2562 (รายป) 

อาเซียน 3.0 

1.บรูไน 9.3 

2.ฟลิปปนส 2.4 

3.อินโดนีเซีย 4.4 

4.มาเลเซีย 3.4 

5.เวียดนาม 1.9 

6.สิงคโปร 3.6 

7.ลาว 0.6 

8.ไทย 0.7 

9.เมียนมา 1.6 

10.กัมพูชา 1.0 

ประมาณการรายไดตอหัว ป 2563: ที่มา สศช. 

Per Capita GDP = 224,578.4  บาท/คน/ป (ป2563) 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (%Change of GDP)  
         Q2/63 = รอยละ  -12.2       Q1/63 = รอยละ   -2.0 

         Q4/62 = รอยละ   1.5       Q3/62 = รอยละ   2.6 

       ประมาณการป 2563 (สศช.)   รอยละ รอยละ (-7.8) - (-7.3) 

รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนตอเดือน ป 2562 (สสช.) = 26,018 บาท 

คาใชจายเฉลี่ยตอครัวเรือนตอเดือน ป 2562 (สสช.) = 20,742 บาท 

หน้ีสินเฉลี่ยตอครัวเรือนที่มีหน้ีสิน ป 2562 (สสช.) = 164,055 บาท 

- หน้ีสินในระบบ ป 2562 (สสช.) รอยละ 91.8 

- หน้ีสินนอกระบบ ป 2562 (สสช.) รอยละ 4.7 

- หน้ีสินในและนอกระบบ ป 2562 (สสช.) รอยละ 3.5 

- มูลคาการสงออก ก.ค. 63 (ลานเหรียญ สรอ.) 

- อัตราการสงออกหดตัว ก.ค. 63 (YoY) 

(ที่มา : สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดย ความรวมมือจากกรมศุลกากร) 

= 18,819.5 

=  -11.4 % 

- ประมาณการอัตราเงินเฟอป 2563 

- ดัชนีราคาผูบริโภค เดือน ส.ค.63 

- ดัชนีราคาผูบริโภค เดือน ส.ค.62 

- อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ส.ค.63 (YoY)   
(ที่มา : สํานักนโยบายและยุทธศาสตรการคา) 

รอยละ  (-1.2) – (-0.7) 
 =  102.29 

 =  102.80 

 รอยละ -0.51 

ที่มา : www.ilo.org 
 

อัตราการวางงานอาเซียน 10 ประเทศ 
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ตัวชี้วัดภาวะแรงงาน 

(ศร.กศร.สป.รง.) 

ไตรมาส 

2/2563 

อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน 67.19 

อัตราการจางงานในภาคเกษตรตอกําลังแรงงานผูมีงาน
ทํา 30.96 

อัตราการจางงานนอกภาคเกษตรตอกําลังแรงงานผูมี
งานทํา 69.05 

อัตราการจางงานในภาคอุตสาหกรรม 22.85 

อัตราการปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายคุมครอง
แรงงาน 29.00 

อัตราการปฏิบัติไมถูกตองเร่ืองความปลอดภัยในการ
ทํางาน 24.00 

อัตราการเกิดขอพิพาทแรงงานตอสถานประกอบ
กิจการ 100,000 แหง 

1.19 
   ตอหน่ึงแสนแหง 

อัตราการเกิดขอขัดแยงตอสถานประกอบกิจการ 
100,000 แหง 

9.07 
  ตอหน่ึงแสนแหง 

ดัชนีผลิตภาพแรงงานตอชั่วโมงทํางาน Q4/2562 ISIC 
Rev.4 (ท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย) 138.89 

ภาคการเกษตร 140.77 

นอกภาคการเกษตร 130.55 

ตัวช้ีวัดภาวะแรงงาน (รายไตรมาส) 
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อันดับความสามารถในการแขงขันของไทยโดย 3 สถาบันหลักคือ IMD, WEF, DB 

สถาบัน ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

International Institute for Management Development (IMD) 
*ป 2559 มี 61 ประเทศ 
*ป 2560-2562 มี 63 ประเทศ 28 27 30 25 29 

(Labor productivity) 
*ป 2562 มี 63 ประเทศ 56  57 58 54 55 

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

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

34 40 38 40 - 

กลุมทุนมนุษย 
- อันดับความงายในการ 
หาแรงงานมีทักษะ 

 - - 88 86 - 

กลุมดัชนีตลาด 
- คาชดเชยพิเศษที่นายจางจาย
ใหแกลูกจางที่ ถูกใหออกจาก
งานโดยไมมีความผิดเพื่อลด
จํานวนคนทํางานตามนโยบาย
การเลิกจางเน่ืองจากคนลนงาน 

128 128 128 130 - 

- ความยืดหยุนการกําหนด
คาจาง 107 103 111 116 - 

Doing Business by World Bank Group 
World Bank Group 

*ป 2562 มี 190 ประเทศ 46 46 26 27 21 

การยกอันดับขีดความสามารถในการแขงแขงขันของประเทศไทย 

หมายเหตุ *IMD คือ International Institute for Management Development 

             *WEF คือ World Economic Forum 

             *DB คือ Doing Business by World Bank Group 
 *ในป 2561 WEF จะมีการใชเกณฑใหม (GCI 4.0) ในการจัดอันดับ (GCI 4.0) คือ ดัชนีขีดความสามารถในการแขงขันระดับโลก ๔.๐         
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การพัฒนาศักยภาพแรงงานไทย ส.ค. 2563 
ขอมูลสะสมตั้งแต  
ต.ค.62 - ส.ค.63 

1. ฝกกอนเขาสูตลาดแรงงาน 

ผูสมัครการฝกอบรม 1,068 คน 5,063 คน 
ผูเขารับการฝกอบรม 1,000 คน 4,926 คน 
จํานวนผูสําเร็จการพัฒนา 219 คน 1,987 คน 

2. ฝกยกระดับฝมือ 
ผูสมัครการฝกอบรม 27,066 คน 87,676 คน 

ผูเขารับการฝกอบรม 27,392 คน 87678 คน 

จํานวนผูสําเร็จการพัฒนา 27,878 คน 83,754 คน 

3.ทดสอบมาตรฐานฝมือ 
ผูสมัครทดสอบ 4,878 คน 32,844คน 

ผูเขารับการทดสอบ 4,785 คน 32,504 คน 

จํานวนผูผานการทดสอบ 3,238 คน 21,505 คน 

4.ฝกอาชีพเสริม 
ผูสมัครการฝกอบรม 6,282 คน 25,034 คน 

ผูเขารับการฝกอบรม 6,158 คน 24,771 คน 

จํานวนผูสําเร็จการพัฒนา 5,508 คน 23,403 คน 

5.เพ่ิมผลิตภาพแรงงานไทยในสถานประกอบการ 
ผูสมัครการฝกอบรม 5,939 คน 12,356 คน 

ผูเขารับการฝกอบรม 6,216 คน 12,616 คน 

จํานวนผูสําเร็จการพัฒนา  6,273 คน  12,319 คน 

6.ฝกอบรมตามพระราชบัญญตัิสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
ผูสมัครการฝกอบรม 182,068 คน 4,491,373 คน 

ผูที่อยูระหวางการฝก(ยังไมจบหลักสตูร) 182,068 คน 4,491,373 คน 

จํานวนผูสําเร็จการพัฒนา 182,068 คน 4,491,373 คน 

การพัฒนาศักยภาพแรงงานไทย 
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ที่มา : กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

 

 

 

 

 

 



1. แรงงานไทยในตางประเทศ                 ส.ค.63 

รวม 486,868 คน 

· ถูกกฎหมาย 209,412 คน 

· ผิดกฎหมาย 24,466 คน 

· คนไทยที่พํานักผิดกฎหมาย 252,990 คน 

· ประมาณการรายไดสงกลับ 
ณ ก.ค.63 (P) ธปท. 

12,245 ลานบาท 

· ประมาณการรายไดสงกลับ 
ณ ส.ค.63 สปร.สป.รง. 

   (ขอมูลจาก สนร. 12 แหง) 
3,702.17 ลานบาท 

2. จํานวนสิทธิประโยชนที่แรงงานไดรับ         ส.ค.63 

รวม 1,412 เร่ือง 

· สิทธิประโยชนที่เปนตัวเงิน  188 เร่ือง 

· รวมเปนเงิน  7.41 ลานบาท 

· สิทธิประโยชนที่ไมเปนตัวเงิน 1,224 เร่ือง 

ขอมูลเกี่ยวกับแรงงานไทยในตางประเทศและการคุมครองสิทธิ 

ประโยชนของแรงงานไทยในตางประเทศ 
  

สิทธิประโยชนที่เปนตัวเงิน ไดแก คาจางคางจาย/ เงินทดแทนกรณีเจ็บปวย/ เสียชีวิต เปนตน 

สิทธิประโยชนที่ไมเปนตัวเงนิ ไดแก ลามแปลภาษา/ การใหขอมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน/  

  การคุมครองและดูแลสิทธิประโยชนอ่ืนๆ เชน เจ็บปวยหรือเสียชีวิต 

ที่มา : สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ 
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ขอมูสงเสริมการมีงานทํา  
ของกรมการจัดหางาน ส.ค. 2563 

ขอมูลสะสมต้ังแต 
(ต.ค.62 – ส.ค.63) 

•  ตําแหนงงานวาง 38,082 ราย 315,717 ราย 

•  ผูลงทะเบียนสมัครงาน 39,874 ราย 253,108 ราย 

•  บรรจุงาน 29,338 ราย 227,216 ราย 

คนตางดาวท่ีไดรับอนุญาตทํางาน ส.ค. 63 

แรงงานตางดาวท่ีไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือท่ัวราชอาณาจักร 2,382,306 คน  

จําแนกตามลักษณะ
การเขาเมืองและ

ประเภทคนตางดาว 

มาตรา 59 

ตลอดชีพ 68 คน 

ท่ัวไป  103,595 คน  

พิสูจนสัญชาติคงเหลือ 2,111 คน 

นําเขาตาม MOU 926,150 คน 

Name List 1,266,011 คน 

มาตรา 62 สงเสริมการลงทุน BOI 42,542 คน 

มาตรา 63 ชนกลุมนอย 41,829 คน 

มาตรา 64 คนตางดาวทํางาน ไป - กลับ 0 คน 

แรงงานตางดาว 

ที่มา : สํานักบริหารแรงงานตางดาว  
 

ที่มา : กองบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน  
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1. ผลการตรวจแรงงาน/สปก. ตามกฎหมาย
คุมครองฯ ส.ค.63 

 สปก. 
ปฏิบัติถูกตอง 3,788 แหง 

ปฏิบัติไมถูกตอง  636 แหง 

ลูกจาง 
ไดรับการปฏิบัติถูกตอง 110,976 คน 

ไดรับการปฏิบัติไมถูกตอง 23,163 คน 

สถานประกอบกิจการท่ีมีการใชมาตรา 75 

เดือน/

ป 

จํานวน สปก./ลูกจางท่ี
ไดรับผลกระทบ หยุดกิจการบางสวน หยุดกิจการท้ังหมด 

แหง คน วัน แหง คน วัน แหง คน วัน 

ส.ค.63 757 176,229 20,059 452 94,920 12,483 328 83,443 7,576 

แรงงานสัมพันธ สวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

ที่มา : สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

 
 

หมายเหตุ : 1) ขอมูลจากระบบสารสนเทศของ กสร. 

2) จํานวน สปก. และลูกจางไมนับซ้ํา ทําใหไมเทากับยอดรวม 

ที่มา : กองคุมครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
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2. การชุมนุมเรียกรอง  

เดือน/ป 
เกิดการชุมนุม 

(ครั้ง) 

สปก. 

(แหง) 

ลูกจางท้ังหมด 

(คน) 

ลูกจางท่ีเก่ียวของ 

คน 
รอยละของ

ลูกจางท้ังหมด 

ส.ค.63 6 8 7,676 994 12.95 



1. กองทุนประกันสงัคม 

สปก.ที่มีลูกจาง ๑ คนข้ึนไป 487,155 แหง ส.ค.63 

ลูกจางผูประกันตน 16,308,344 คน ส.ค.63 

มาตรา 33 11,117,083  คน ส.ค.63 

มาตรา 39 1,772,601  คน ส.ค.63 

มาตรา 40  3,418,660  คน ส.ค.63 

2. เงินกองทุนสะสมกองทุนประกนัสงัคม 
 = 2,198 พันลานบาท  Q2/63 ณ มิถุนายน 

3. การรับประโยชนทดแทนกองทุนประกันสังคม 7 กรณี (เจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย
สงเคราะหบุตร ชราภาพ และวางงาน) ณ เดือน 

จํานวนเงิน ที่จายประโยชนทดแทน 10,455.85 ลานบาท ก.ค.63 

จํานวนผูรับบริการ   5.07 ลานราย ก.ค.63 

4. จํานวนผูรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน 

= 435,010  ราย ส.ค.63 

5.สถานะกองทุนเงินทดแทน 

เงินกองทุน 67 พันลานบาท  Q2/63 ณ มิถุนายน 

จํานวนนายจาง 432,922 คน ส.ค.63 

จํานวนลูกจาง 11,145,325 คน ส.ค.63 

จํานวนลูกจางที่ประสบอันตราย หรือเจ็บปวยจากการ
ทํางาน 

6,673 คน ก.ค.63 

6. การจายประโยชนทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน 

จํานวนเงิน 187.93 ลานบาท ก.ค.63 

7. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนผูประกันตนในระบบประกนัสงัคมมาตรา 33 

(YoY)  ส.ค.63 = -5.00% (YoY)  ก.ค.63 = -3.96% 

(QoQ) Q2/63 =  -2.90% (QoQ) Q1/63 = -0.38% 
8. อัตราการจางงานในระบบประกันสงัคม (มาตรา 33) ตอประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป 

ไตรมาส Q2/63 = 20.07% ไตรมาส Q1/63 = 20.67% 
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การประกันสังคม  


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14

