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ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือนธันวาคม 2563 
ภาพรวมเศรษฐกิจแรงงาน เดือนธันวาคม 2563 

 จำนวน (คน) 
เมื่อเปรียบเทยีบกับ 

เดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา
(%YoY) 

เมื่อเปรียบเทยีบกับ 
เดือนที่ผ่านมา 

(%MoM) 
ผู้ประกันตนมาตรา 33 11,124,209 - 4.81 0.44 

อุตสาหกรรมหลักที่มกีารจ้างงานขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
1. สาขาขนส่ง (+4.02%) 
2. สาขาเกษตรกรรม (+0.85%) 
อุตสาหกรรมหลักที่มีการจ้างงานหดตัวจากเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
1. สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (-26.45%) 
2. สาขาก่อสร้าง (-4.96%) 
3. สาขาการค้า (-2.77%) 

ผู้ขอร ับประโยชน ์ทดแทนกรณ ีว ่ างงาน 
ในระบบประกันสังคม 

395,013 131.74 - 15.14 
อุตสาหกรรมหลักที่มีการว่างงานขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
1. สาขาที่พักแรม/ร้านอาหาร (+474.11%) 
2. สาขาการผลิต (+129.44%) 
3. สาขาขนส่ง (+190.68%) 
4. สาขาก่อสร้าง (+127.56%) 
5. สาขาการค้า (+91.17%) 
6. สาขาเกษตรกรรม (+0.84%) 

ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 
จากสาเหตุเลิกจ้าง 

190,079 563.89 - 17.78 
อุตสาหกรรมหลักที่มีการจ้างงานขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
1. สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (+3,811.05%) 
2. สาขาขนส่ง (+814.23%) 
3. สาขาการผลิต (+430.87%) 
4. สาขาการค้า (+368.29%) 
5. สาขาก่อสร้าง (+335.13%) 
อุตสาหกรรมหลักที่มีการจ้างงานหดตัวจากเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
1. สาขาเกษตรกรรม (-53.01%) 

แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือ
ทั่วราชอาณาจักร 2,512,328 - 16.69 - 0.55 

ผู ้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของ
ผู้ประกันตนต่างด้าว 1,880 302.57 - 22.38 

อัตรา 
การว่างงาน 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร้อยละ 1.5  
สำนักงานประกันสังคม ร้อยละ 3.43 

อัตราการเลิกจ้าง ร้อยละ 1.71 
หมายเหตุ :  
1.ข้อมูลผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม (ไม่นับรวมกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย) เป็นข้อมูลจากกองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม 
2.ข้อมูลผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนต่างด้าว เป็นข้อมูลจากสำนักสิทธิประโยชน์ สำนักงานประกันสังคม 
3.ข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร เป็นข้อมูลจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน  
4.อัตราการว่างงานในระบบประกันสังคม = จำนวนผู้ว่างงานในระบบประกันสังคม/(จำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม+จำนวนผู้ว่างงานในระบบประกันสังคม)*100 
และอัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ = (จำนวนผู้ว่างงาน/กำลังแรงงานรวม)*100 
5.อัตราการเลิกจ้างในระบบประกันสังคม = จำนวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง/(จำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม 
                + จำนวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง)*100 
6. ข้อมูลอัตราการว่างงาน จากสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564  
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1. สถานการณ์การจ้างงาน 
 เดือนธันวาคม 2563 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู ้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11,124,209 คน  
ลดลงร้อยละ (-4.81) เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 11,686,393 คน) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.44 
เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 11,075,882 คน) ดังแผนภาพที่ 1 และ 2 

แผนภาพที่ 1 : จำนวนและอัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33  

 
ท่ีมา : กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน 

แผนภาพที่ 2 : อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ต้ังแต่ปี 2537 - 2563 

 
ท่ีมา : กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน 
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2. สถานการณ์การว่างงาน 
       ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม (สำนักงานประกันสังคม : SSO) 
    เดือนธันวาคม 2563 มีผู ้ว่างงานจำนวน 395,013 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 131.74 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน 
ของปีที่ผ่านมา (จำนวน 170,455 คน) และลดลงร้อยละ (-15.14) เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 465,465 คน)  
ทั้งนี้ อัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติในเดือนธันวาคม 2563 อยู่ที่ร้อยละ 1.5 เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา (ธ.ค.62 ทีร่้อยละ 1.0) และลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (พ.ย.63 ที่ร้อยละ 2.0) ดังแผนภาพที่ 3 และ 4 

แผนภาพที่ 3 : จำนวนและอัตราการเติบโตของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม 

ท่ีมา : กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน 

แผนภาพที่ 4 : อัตราการว่างงานในระบบประกันสังคม มาตรา 33 เปรียบเทียบกับอัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

 

ท่ีมา : สำนักงานประกันสังคม/ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
หมายเหตุ : 
1. ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน  
2. อัตราการว่างงานในระบบประกันสังคม = จำนวนผู้ว่างงานในระบบประกันสังคม/(จำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม+จำนวนผู้ว่างงานในระบบประกันสังคม)*100 
    และอัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ = (จำนวนผู้ว่างงาน/กำลังแรงงานรวม)*100 
3. ช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติไม่เผยแพร่ข้อมูลอัตราการว่างงาน* 
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3. สถานการณ์การเลิกจ้าง 
 เดือนธันวาคม 2563 มีผ ู ้ประกันตนที ่ขอร ับประโยชน์ทดแทนกรณีว ่างงานจากสาเหตุเล ิกจ้าง  
จากสำนักงานประกันสังคม มีจำนวน 190,079 คน เพิ ่มขึ ้นร ้อยละ 563.89 เมื ่อเทียบกับเดือนเด ียวกัน 
ของปีที่ผ่านมา (จำนวน 28,631 คน) และลดลงร้อยละ (-17.78) เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 231,170 คน) 
และอัตราการเลิกจ้างของผู ้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างของร ะบบประกันสังคม 
ในเดือนธันวาคม 2563 เท่ากับ 1.71 ดังแผนภาพที่ 5,6 และ 7 

แผนภาพที่ 5 : จำนวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสาเหตุเลิกจ้างในระบบประกันสังคม 

 
ท่ีมา : กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน 

แผนภาพที่ 6 : จำนวนและอัตราการเปลี่ยนแปลงผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างของระบบประกันสังคม 

 
ท่ีมา : กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน 
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แผนภาพที่ 7 : อัตราการเลิกจ้างของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างของระบบประกันสังคม 

 
ท่ีมา : กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน  

แผนภาพที่ 8 : อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 
                  และผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง ต้ังแต่ปี 2537-2563 

 
ท่ีมา : กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ :  
1. ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน  
2. ข้อมูลผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานและผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง มีข้อมูลตั้งแต่ปี 2547-2563 
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4. สถานการณ์แรงงานต่างด้าว  
 เดือนธันวาคม 2563 คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร มีจำนวน 2,512,328 คน ลดลง
ร้อยละ (-16.69) เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 3,015,617 คน) และลดลงร้อยละ (-0.55)  
เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 2,526,275 คน) ดังแผนภาพที่ 9 
แผนภาพที่ 9 : คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร 

 
ท่ีมา : สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน 

5. ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนต่างด้าว 
 เดือนธันวาคม 2563 มีผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนต่างด้าว มีจำนวน 1,880 คน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 302.57 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที ่ผ่านมา (จำนวน 467 คน) และลดลงร้อยละ 22.38  
เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 2,422 คน) ดังแผนภาพที่ 10 
แผนภาพที่ 10 : จำนวนและอัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนต่างด้าว 

    
ท่ีมา : กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน 
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ตารางที่ 1 : จำนวนและอัตราการเปลี่ยนแปลงจำนวนผูป้ระกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 

จำนวนและอัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตนในระบบประกนัสังคม มาตรา 33 

เดือน/ป ี
2561 2562 2563 

จำนวน (คน) %YoY %MoM จำนวน (คน) %YoY %MoM จำนวน (คน) %YoY %MoM 

ม.ค. 10,791,655 3.16 -0.45 11,444,485 6.05 -1.34 11,650,226 1.80 -0.31 
ก.พ. 10,858,657 3.32 0.62 11,502,863 5.93 0.51 11,692,429 1.65 0.36 
มี.ค. 10,913,304 3.52 0.50 11,557,682 5.90 0.48 11,730,351 1.49 0.32 
เม.ย. 10,941,422 3.97 0.26 11,515,746 5.25 -0.36 11,520,407 0.04 -1.79 
พ.ค. 11,365,815 7.80 3.88 11,540,945 1.54 0.22 11,391,965 -1.29 -1.11 
มิ.ย. 11,454,211 8.04 0.78 11,590,381 1.19 0.43 11,295,514 -2.54 -0.85 
ก.ค. 11,475,042 7.71 0.18 11,629,684 1.35 0.34 11,168,914 -3.96 -1.12 
ส.ค. 11,537,041 7.90 0.54 11,679,220 1.23 0.43 11,117,083 -4.81 -0.46 
ก.ย. 11,586,458 7.95 0.43 11,687,597 0.87 0.07 11,093,914 -5.08 -0.21 
ต.ค. 11,511,272 7.62 -0.65 11,622,267 0.96 -0.56 11,036,662 -5.04 -0.52 
พ.ย. 11,568,401 7.30 0.50 11,694,184 1.09 0.62 11,075,882 -5.29 0.36 
ธ.ค. 11,599,338 7.00 0.27 11,686,393 0.75 -0.07 11,124,209 -4.81 0.44 

ท่ีมา : กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน 

ตารางที่ 2 : จำนวนและอัตราการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม 

จำนวนและอัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม 

เดือน/
ปี 

2561 2562 2563 

จำนวน 
(คน) 

%YoY %MoM 
อัตรา
การ

ว่างงาน 

จำนวน 
(คน) 

%YoY %MoM 
อัตรา
การ

ว่างงาน 

จำนวน 
(คน) 

%YoY %MoM 
อัตรา
การ

ว่างงาน 
ม.ค. 132,294 -0.84 -5.69 1.21 150,265 13.58 -1.44 1.30 161,984 7.80 -4.97 1.37 
ก.พ. 130,419 0.66 -1.42 1.19 147,624 13.19 -1.76 1.27 151,802 2.83 -6.29 1.28 
มี.ค. 144,790 -0.25 11.02 1.31 165,040 13.99 11.80 1.41 170,144 3.09 12.08 1.43 
เม.ย. 155,559 5.22 7.44 1.40 173,796 11.72 5.31 1.49 215,652 24.08 26.75 1.84 
พ.ค. 160,180 2.86 2.97 1.39 176,931 10.46 1.80 1.51 332,060 87.68 53.98 2.83 
มิ.ย. 165,310 5.57 3.20 1.42 179,515 8.59 1.46 1.53 395,693 120.42 19.16 3.38 
ก.ค. 169,418 8.05 2.49 1.45 191,657 13.13 6.76 1.62 410,061 113.96 3.63 3.54 
ส.ค. 168,676 6.84 -0.44 1.44 184,291 9.26 -3.84 1.55 435,010 136.05 6.08 3.77 
ก.ย. 151,910 3.71 -9.94 1.29 172,412 13.50 -6.45 1.45 487,980 183.03 12.18 3.77 
ต.ค. 157,997 9.27 4.01 1.35 174,529 10.46 1.23 1.48 491,662 181.71 0.75 3.79 
พ.ย. 157,410 8.43 -0.37 1.34 174,079 10.59 -0.26 1.47 465,465 167.39 -5.33 4.03 
ธ.ค. 152,464 8.69 -3.14 1.30 170,455 11.80 -2.08 1.44 395,013 131.74 -15.14 3.43 

ท่ีมา : กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 



ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงาน เดือนธันวาคม 2563 กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน  8 
 

ตารางที่ 3 : จำนวนและอัตราการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสาเหตุเลิกจ้างในระบบประกันสังคม 

ผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสาเหตุเลิกจ้าง  

เดือน/ 
ปี 

2561 2562 2563 
จำนวน (คน) %YoY %MoM จำนวน (คน) %YoY %MoM จำนวน (คน) %YoY %MoM 

ม.ค. 23,935 -17.68 3.96 26,073 8.93 6.51 29,369 12.64 2.58 
ก.พ. 23,114 -13.99 -3.43 26,396 14.20 1.24 30,818 16.75 4.93 
มี.ค. 24,238 -6.42 4.86 28,480 17.50 7.90 32,789 15.13 6.40 
เม.ย. 23,953 4.91 -1.18 27,741 15.81 -2.59 47,236 70.28 44.06 
พ.ค. 24,608 3.42 2.73 28,065 14.05 1.17 105,488 275.87 123.32 
มิ.ย. 23,727 9.34 -3.58 25,940 9.33 -7.57 145,747 461.86 38.16 
ก.ค. 23,858 13.07 0.55 27,307 14.46 5.27 177,770 551.01 21.97 
ส.ค. 23,028 9.53 -3.48 25,370 10.17 -7.09 220,324 768.44 23.94 
ก.ย. 22,120 2.98 -3.94 25,802 16.65 1.70 242,114 838.35 9.89 
ต.ค. 23,533 7.59 6.39 27,578 17.19 6.88 233,326 746.06 -3.63 
พ.ย. 23,614 6.31 0.34 27,859 17.98 1.02 231,170 729.79 -0.92 
ธ.ค. 24,479 6.32 3.66 28,631 16.96 2.77 190,079 563.89 -17.78 

ท่ีมา : กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน 

ตารางที่ 4 : จำนวนและอัตราคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร 

จำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร 
เดือน/ 

ปี 
2561 2562 2563 

จำนวน (คน) %YoY %MoM จำนวน (คน) %YoY %MoM จำนวน (คน) %YoY %MoM 
ม.ค. 2,149,328 46.19 4.19 2,091,021 -2.71 -1.39 2,990,777 43.03 -0.82 
ก.พ. 2,196,536 43.31 2.20 2,095,550 -4.60 0.22 2,940,389 40.32 -1.68 
มี.ค. 2,189,868 49.85 -0.30 3,034,724 38.58 44.82 2,814,481 -7.26 -4.28 
เม.ย. 2,288,104 59.15 4.49 3,091,453 35.11 1.87 2,589,353 -16.24 -8.00 
พ.ค. 2,244,849 51.52 -1.89 3,189,711 42.09 3.18 2,531,309 -20.64 -2.24 
มิ.ย. 2,333,943 49.76 3.97 3,137,130 34.41 -1.65 2,459,785 -21.59 -2.83 
ก.ค. 2,232,791 38.08 -4.33 3,122,434 39.84 -0.47 2,419,452 -22.51 -1.64 
ส.ค. 2,329,333 44.39 4.32 3,092,300 32.75 -0.97 2,382,306 -22.96 -1.54 
ก.ย. 2,360,025 31.92 1.32 3,090,825 30.97 -0.05 2,424,490 -21.56 1.77 
ต.ค. 2,117,716 14.58 -10.27 3,028,000 42.98 -2.03 2,482,256 -18.02 2.38 
พ.ย. 2,195,861 12.29 3.69 3,030,622 38.02 0.09 2,526,275 -16.64 1.77 
ธ.ค. 2,120,546 2.80 -3.43 3,015,617 42.21 -0.50 2,512,328 -16.69 -0.55 

ท่ีมา : สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน 
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ตารางที่ 5 : จำนวนและอัตราผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนต่างด้าว 

จำนวนและอัตราผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนต่างด้าว  

เดือน/
ปี 

2561 2562 2563 

จำนวน (คน) %YoY %MoM จำนวน (คน) %YoY %MoM จำนวน (คน) %YoY %MoM 
ม.ค. 284 37.20 -7.49 346 21.83 10.54 488 41.04 4.50 
ก.พ. 253 55.21 -10.92 300 18.58 -13.29 476 58.67 -2.46 
มี.ค. 270 5.88 6.72 345 27.78 15.00 512 48.41 7.56 
เม.ย. 291 37.26 7.78 406 39.52 17.68 5,365 1,221.43 947.85 
พ.ค. 343 21.20 17.87 556 62.10 36.95 22,005 3,857.73 310.16 
มิ.ย. 366 24.49 6.71 556 51.91 0.00 22,272 3,905.76 1.21 
ก.ค. 397 35.49 8.47 615 54.91 10.61 10,087 1,540.16 -54.71 
ส.ค. 426 35.24 7.30 658 54.46 6.99 4,630 603.65 -54.10 
ก.ย. 390 25.00 -8.45 599 53.59 -8.97 3,290 449.25 -28.94 
ต.ค. 320 0.00 -17.95 525 64.06 -12.35 2,416 360.19 -26.57 
พ.ย. 340 20.14 6.25 521 53.24 -0.76 2,422 364.88 0.25 
ธ.ค. 313 1.95 -7.94 467 49.20 -10.36 1,880 302.57 -22.38 

ท่ีมา : กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน 
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สถานการณ:์ การจ้างงานในระบบของผู้ประกันตน ม. 33 ณ เดือนธันวาคม 2563 เท่ากับ 11,124,209 คน 

สถานการณ์จ้างงานเขา้สู่วกิฤตเดอืนที่ 8: การจ้างงานหดตัวร้อยละ (-4.81) ต่อปี (yoy) ขยายตัวจากเดือนก่อนหน้า
โดยลดลง 562,184 คนต่อปี ต่่ากว่าเกณฑ์วิกฤตที่ (-0.92) ต่อปี (yoy) สอดคล้องกับที่ประมาณการไว้ในระบบเตือนภัยด้านแรงงาน 
ว่าจะเกิดวิกฤตการจ้างงานข้ึนในช่วงนี้

การจ้างงาน ภาคเกษตรกรรม (เกษตรกรรม ป่าไม้ และประมง) 128,830 คน (หรือสัดส่วนร้อยละ 1.16) ขยายตัวร้อยละ 0.85 ต่อปี
ภาคอุตสาหกรรม (อาทิ เหมืองแร่ การผลิตสิ่งทอ ยานยนต์) 3.84 ล้านคน (หรือสัดส่วนร้อยละ 34.49) หดตัวร้อยละ (-5.22) ต่อปี
ภาคบริการ (อาทิ ก่อสร้าง การค้า) 5.21 ล้านคน (หรือสัดส่วนร้อยละ 46.87) หดตัวร้อยละ (-3.56) ต่อปี

ประเภทกิจการที่มีการจ้างงานสูงสุด คือ อุตสาหกรรมการผลิต 3.16 ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ 28.43 ของลูกจ้างทั้งหมด) โดยแรงงานส่วนใหญ่
อยู่ในสาขาการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ยางและพลาสติก คอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์ฯ ผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ ยานยนต์ฯ ตามล่าดับ เป็นส่าคัญ 
รองลงมา คือ การค้า 1.67 ล้านคน (ร้อยละ 15.01) การบริหารราชการฯ 1.05 ล้านคน (ร้อยละ 9.40) ก่อสร้าง 0.58 ล้านคน (ร้อยละ 5.24)
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 0.46 ล้านคน (ร้อยละ  4.11) และตามล่าดับ เป็นส่าคัญ 
การเปลี่ยนแปลงรายสาขา:

ประมาณการ: การจ้างงานในระบบมีแนวโน้มลดลง ประมาณการว่าในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม 2564 มีแนวโน้ม
หดตัวร้อยละ (-4.14), (-3.39) และ 0 จากระยะเดียวกันของปีก่อน ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 3 และรูปที่ 3 ซึ่งต่่ากว่าเกณฑ์ระดับ
วิกฤตการจ้างงานท่ีหดตัวร้อยละ -0.92 จากระยะเดียวกันของปีก่อน 

หมายเหตุ: จ่านวนผู้ประกันตน ม. 33 ที่ไม่สามารถแยกประเภทกิจการได้ (tsic99999) มีจ่านวน 1,944,415 คน

รูปที่ 3 การจ้างงานในระบบ
(มี.ค. 2562 – มี.ค. 2564)
ที่มา: ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน 
http://warning.mol.go.th

สถานการณ์และประมาณการแนวโน้มการจ้างงาน 

การคาดการณ์สถานการณ์ตลาดแรงงานไทย ประจ่าเดือน มกราคม 2564, ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน, http://warning.mol.go.th กองเศรษฐกิจการแรงงาน ส่านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

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

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY)

(หมายเหตุ: * ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างรุนแรงจากสถานการณ์ COVID-19)

-4.81

-4.14f
-3.39f

0f

+1,091
(0.85%)

-178,668
(-5.35%)

-30,389
(-4.96%) -47,524

(-2.77%)

+17,691
(4.02%)

-134,597
(-26.45%)

หน่วย : คน

อุตสาหกรรมหลัก สาขาการผลิตหลัก

-27,921
(-5.07%)

-8,019
(-2.15%)

-19,540
(-6.46%) -22,151

(-7.43%)

-3,890
(-1.31%)

-37,123
(-15.21%)

หน่วย : คน

การจ้างงานเพ่ิมขึ้น (10 อันดับแรก) ปี 2563 หน่วย: +เพ่ิมขึ้นต่อปี (%)

1. การบริหารราชการ: +122,671 คน (27.16%)
2. กิจกรรมไปรษณีย์และการรับส่งพัสดุภัณฑ์: +18,525 คน (72.88%)
3. การขนส่งทางอากาศ +7,390 คน (43.26%)
4. การขนส่งทางบกและท่อล่าเลียง: +6,762 คน (3.04%)
5. งานก่อสร้างเฉพาะทาง: +4,995 คน (2.79%)
6. การค้าปลีก: +4,159 คน (0.72%)
7. การจัดท่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ: +4,143 คน (8.27%)
8. การบริการสนับสนุนงานส่านักงาน: +3,721 คน (9.61%)
9. กิจกรรมทางกฎหมายและการบัญชี: +2,697 คน (4.52%)
10. การบริการรักษาความปลอดภัยและการสืบสวน: +2,034 คน (1.04%)

การจ้างงานลดลง (10 อันดับแรก) ปี 2563 หน่วย: -ลดลงต่อปี (%)

*1. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร: -70,858 คน (-14.11%)
*2. การผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม: -25,864 คน (-10.48%)
3.การผลิตยานยนต์ฯ: -16,837 คน (-5.61%)
4. การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ฯ: -12,316 คน (-4.06%)
5. การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ: -11,264 คน (-9.48%)
*6. ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว การจัดน่าเที่ยวฯ: -10,216 คน (-23.66%)
7. การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก: -9,929 คน (-2.65%)
8. การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร: -9,700 คน (-1.77%)
9. การผลิตเครือ่งหนังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง: -9,663 คน (-13.50%)
10. กิจกรรมคลังสินค้า/การขนส่ง: -6,936 (-5.02%)

แนวโน้มการขยายตัวของการจ้างงาน (ผู้ประกันตนมาตรา 33) ใน 3 เดือนข้างหน้า

http://warning.mol.go.th/


สถานการณ์: การว่างงานในระบบ (ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานตาม ม. 33) ณ เดือนธันวาคม 2563 เท่ากับ 395,013 คน

สถานการณ์ว่างงานเขา้สูว่ิกฤตติดต่อกันเปน็เดอืนที ่9: การว่างงานขยายตัวร้อยละ 131.74 ต่อปี (yoy) ยังคงขยายตัวในระดับสูง  
ต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้น  224,558 คนต่อปี สูงกว่าเกณฑ์วิกฤตที่ 40,520 คนต่อปี สอดคล้องกับท่ีประมาณการไว้ในระบบเตือนภัย  
ด้านแรงงานว่าจะเกิดวิกฤตว่างงานแบบระยะยาวข้ึนในช่วงนี้

การว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างร้อยละ 48.12 สูงเกือบครึ่งหนึ่งของการว่างงานทั้งหมด รองลงมา คือ ลาออกร้อยละ 47.81 สาเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้าง ร้อยละ 4.07
การว่างงาน ภาคเกษตรกรรม (เกษตรกรรม ป่าไม้ และประมง) 1,683 คน (หรือสัดส่วนร้อยละ 0.43) ขยายตัวร้อยละ 0.84 ต่อปี

ภาคอุตสาหกรรม (อาทิ การผลิตสิ่งทอ การผลิตยานยนต์) 105,239 คน (หรือสัดส่วนร้อยละ 26.64 ) ขยายตัวร้อยละ 127.45 ต่อปี
ภาคบริการ (อาทิ ก่อสร้าง การค้า) 191,352 คน (หรือสัดส่วนร้อยละ 48.44) ขยายตัวร้อยละ 130.84 ต่อปี

ประเภทกิจการที่มีการว่างงานสูงสุด คือ อุตสาหกรรมการผลิต 86,588 คน (คิดเป็นร้อยละ 21.92 ของผู้ว่างงานท้ังหมด) โดยส่วนใหญ่
อยู่ในสาขาการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ยานยนต์ฯ คอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์ฯ ผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ฯ ยางและพลาสติก ตามล่าดับ เป็นส่าคัญ 
รองลงมา คือ ที่พักแรม/ร้านอาหาร 49,597 คน (ร้อยละ 12.56) การค้า 48,193 (ร้อยละ 12.20) ขนส่ง/สถานที่เก็บสินค้า 19,647 คน 
(ร้อยละ 4.97) กิจกรรมการบริหาร/บริการสนับสนุน 19,159 คน (ร้อยละ 4.85) การบริหารราชการ/การป้องกันประเทศ 16,141 คน (ร้อยละ
4.09) และตามล่าดับ เป็นส่าคัญ
การเปลี่ยนแปลงรายสาขา: 

ประมาณการ: การว่างงานในระบบมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง โดยประมาณการว่า เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม 2564
การว่างงานในระบบจะยังอยู่ ในภาวะวิกฤตการว่างงานเนื่องจากมีแนวโน้มขยายตัว 213,849 202 ,291 และ 188 ,446 คน
จากระยะเดียวกันของปีก่อนตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 3 และ รูปที่ 4 ซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ระดับวิกฤตการว่างงานที่ขยายตัวที่ขยายตัว 40,520 คน

หมายเหตุ: จ่านวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ที่ไม่สามารถแยกประเภทกิจการได้ (tsic99999) มีจ่านวน 96,739 คน
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สถานการณ์และประมาณการแนวโน้มการว่างงาน 

รูปที่ 4 การว่างงานในระบบ
(มี.ค. 2562 - มี.ค. 2564)

ที่มา: ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน 
http://warning.mol.go.th

ปริมาณการเปลี่ยนแปลง (คนYoY)

การคาดการณ์สถานการณ์ตลาดแรงงานไทย ประจ่าเดือน มกราคม 2564, ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน, http://warning.mol.go.th กองเศรษฐกิจการแรงงาน ส่านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

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

อัตราการว่างงานสูงสุด (10 อันดับแรก) ปี 2563การว่างงานเพ่ิมขึ้นสูงสุด (10 อันดับแรก) ปี 2563 หน่วย: +เพ่ิมขึ้นต่อปี (%)

(หมายเหต:ุ * ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างรุนแรงจากสถานการณ์ COVID-19)

213,849f

224,558
202,291f

188,446f

+14
(0.84%)

+48,849
(129.44%)

+9,030
(127.56%)

+22,983
(91.17%)

+12,888
(190.68%)

+40,958
(474.11%)

หน่วย : คน

อุตสาหกรรมหลัก สาขาการผลิตหลัก

+ 5,259 
(88.89%)

+ 2,401 
(55.75%)

+ 4,802 
(164.85%)

+ 7,755 
(324.88%)

+ 5,451 
(141.55%)

+ 6,668 
(206.46%)

หน่วย : คน

*1. ที่พักแรม: +22,399 คน (384.75%)
*2. การค้าส่งค้าปลีก: +15,584 คน (62.19%)
*3. การบริการอาหารและเครือ่งดื่ม: +8,209 คน (193.97%)
4. การผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง: +4,934 คน (182.63%)
5. การขนส่งทางบกและท่อล่าเลียง: +3,741 คน (98.14%)
6. การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร: +3,713 คน (47.92%)
*7. การก่อสร้างอาคาร: +3,589 คน (99.42%)
*8. กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยวฯ: +3,543 คน (434.45%)
9. การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ฯ: +3,336 คน (91.78%)
*10.กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์: +2,995 คน (121.95%)

*1. กิจกรรมศิลปะ และความบันเทิง: 17.04 
*2. ที่พักแรม: 12.59
*3. กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยวฯ: 12.53 
4. กิจกรรมห้องสมดุและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่น ๆ : 11.21 
5.กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการท่าเหมืองแร่: 7.43 
6. การขนส่งทางน้่า: 7.05 
*7. กิจกรรมบรกิารส่วนบุคคลอื่น ๆ : 7.01
*8. กิจกรรมกีฬา และนันทนาการ: 6.22   
*9. การบริการอาหารและเครือ่งดื่ม: 5.29 
10. การผลิตเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง: 4.75

แนวโน้มการขยายตัวของการว่างงาน (ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน)ใน 3 เดือนข้างหน้า

http://warning.mol.go.th/


สถานการณ์: การเลิกจา้งในระบบ (ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสาเหตุเลกิจ้าง) ณ เดือนธันวาคม 2563 เท่ากับ 190,079 คน

สถานการณเ์ลกิจ้างเขา้สู่วกิฤตตดิตอ่กันเปน็เดือนที่ 9: ขยายตัวร้อยละ 563.89 ต่อปี (yoy) ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 
โดยเพิ่มขึ้น 161,448 คนต่อปี สูงกว่าเกณฑ์ที่ 18,820 คนต่อปี สอดคล้องกับท่ีประมาณการไว้ในระบบเตอืนภัยด้านแรงงาน
ว่าจะเกิดวิกฤตเลิกจ้างแบบระยะยาวขึ้นในช่วงนี้

การเลิกจ้าง ภาคเกษตรกรรม (เกษตรกรรม ป่าไม้ และประมง 375 คน (หรือสัดส่วนร้อยละ 0.20) ขยายตัวร้อยละ (-53.01) ต่อปี
ภาคอุตสาหกรรม (อาทิ การผลิตสิ่งทอ ยานยนต์ เป็นต้น) 49,971 คน (หรือสัดส่วนร้อยละ 26.29) ขยายตัวร้อยละ 406.45 ต่อปี 
ภาคบริการ (อาทิ ก่อสร้าง การค้า เป็นต้น) 82,705 คน (หรือสัดส่วนร้อยละ 43.51) ขยายตัวร้อยละ 905.29 ต่อปี

ประเภทกิจการที่มีการว่างงานสูงสุด คือ อุตสาหกรรมการผลิต 43,882 คน (คิดเป็นร้อยละ 23.09 ของผู้ถูกเลิกจ้างทั้งหมด) 
โดยส่วนใหญ่อยู่ในสาขายานยนตฯ์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์โลหะ
ประดิษฐ์ และการผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตามล่าดับ เป็นส่าคัญ
รองลงมา คือ ที่พักแรม/ร้านอาหาร 35,043 คน (ร้อยละ 18.44) การค้า 13,337 คน (ร้อยละ 7.02) ขนส่ง/สถานที่เก็บสินค้า 9,764 คน 
(ร้อยละ 5.14) กิจกรรมการบริหาร/การบริการสนับสนุน 6,673 คน (ร้อยละ 3.51) และก่อสร้าง 5,004 คน (ร้อยละ 2.63 ) ตามล่าดับเป็นส่าคัญ
การเปลี่ยนแปลงรายสาขา:

ประมาณการ: การเลิกจ้างในระบบมีแนวโน้มลดลง โดยประมาณการว่าในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม 2564 การเลิกจ้าง
ในระบบจะยังอยู่ในภาวะวิกฤตการเลิกจ้างเนือ่งจากมีแนวโนม้ขยายตัว 90,362 คน 18,381 คน และลดลงจนเท่ากับ 0 คน ในเดือนมีนาคม 2564 
จากระยะเดียวกันของปีก่อน ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 3 และรูปที่ 5 ซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ระดับวิกฤตการเลิกจ้างที่ขยายตัว 18,820 คน

หมายเหตุ: จ่านวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีวา่งงานสาเหตุเลิกจ้างที่ไม่สามารถแยกประเภทกิจการได้ (tsic99999) มีจ่านวน 57,028 คน

สถานการณ์และประมาณการแนวโน้มการเลิกจ้าง 

ปริมาณการเปลี่ยนแปลง (คนYoY)

รูปที่ 5 การเลิกจ้างในระบบ
(มี.ค. 2562 - มี.ค. 2564)

ที่มา: ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน 
http://warning.mol.go.th -
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การคาดการณ์สถานการณ์ตลาดแรงงานไทย ประจ่าเดือน มกราคม 2564, ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน, http://warning.mol.go.th กองเศรษฐกิจการแรงงาน ส่านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

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

อัตราการเลิกจ้างสูงสุด (10 อันดับแรก) ปี 2563การเลิกจ้างเพ่ิมขึ้น (10 อันดับแรก) ปี 2563 หน่วย: +เพ่ิมขึ้นต่อปี (%)

(หมายเหตุ: *ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างรุนแรงจากสถานการณ์ COVID-19)

สาขาการผลิตหลัก

+3,244
(455.62%)

+793
(57.84%)

+3,264
(801.97%)

+6,818
(1,036.17%)

+5,136
(456.13%)

+5,409
(647.84%)

หน่วย : คน-423
(-53.01%)

+35,616
(430.87%)

+3,854
(335.13%)

+10,489
(368.29%) +8,696

(814.23%)

+34,147
(3,811.05%)

หน่วย : คน

อุตสาหกรรมหลัก

*1. ที่พักแรม : +17,965 คน (2,981.32%)
*2. การค้าส่งค้าปลีก: +8,254 คน (329.45%)
3. บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม: +4,886 คน (1,277.03%)
4. การผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง: +3,811 คน (759%) 
*5. กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยวฯ: +3,036 คน (1,520.07%)
6. การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ: +2,515 คน (458.21%)
7. การผลิตคอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส:์ +2,254 คน (181.14%)
*8. กิจกรรมอสังหาริมทรพัย์: +2,164 คน (692.21%)
*9. การผลิตเสื้อผ้าเครือ่งแต่งกาย: +2,156 คน (549.01%)
10. การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ฯ: +2,148 คน (515.87%)

*1. กิจกรรมการสร้างสรรคศ์ิลปะและความบันเทิง: 14.74 
*2. กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยวฯ: 9.52
*3. ที่พักแรม: 8.55 
*4. กิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอืน่ ๆ : 8.09 
5. การท่าเหมืองฯ และกิจกรรมสนับสนุน: 5.41 
6. การขนส่งทางน้่า: 4.84
*7. กิจกรรมกีฬา และนันทนาการ: 4.10 
8. กิจกรรมบริการส่วนบุคคลอืน่ ๆ: 3.38 
*9. การขนส่งทางอากาศ: 2.91 
10. การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ: 2.79

แนวโน้มการขยายตัวของการเลิกจ้าง (ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสาเหตุเลิกจ้าง) ใน 3 เดือนข้างหน้า

http://warning.mol.go.th/

