
ไตรมาส 1 ปี 2564 (มกราคม – มีนาคม 2564)

กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา
กองเศรษฐกิจการแรงงาน ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

โทร. 0 2232 1380 e-mail : labourecon.nss@gmail.com



สถานการณ์ด้านแรงงาน
ไตรมาส 1 ปี 2564 (มกราคม – มีนาคม 2564)

ประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป)
7.52 ล้านคน

อย
ู่ใน

ก า
ลัง

แร
งง

าน

5.28 ล้านคน

ไม
่อย

ู่ใน
ก า

ลัง
แร

งง
าน

2.24 ล้านคน

อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตน
ในระบบประกันสังคม (YoY)

68.05
ร้อยละ

อัตราการมีงานท า
อัตราการมีส่วนร่วม

ในก าลังแรงงาน

70.25
ร้อยละ

2.57
ร้อยละ

อัตราการเลิกจ้าง

3.10
ร้อยละ

อัตราการว่างงาน

อัตราค่าจ้างขั้นต่ า มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

อัตราค่าจ้าง 336 บาท : จังหวัดภูเก็ต

อัตราค่าจ้าง 325 บาท : จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา 
จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่

อัตราค่าจ้าง 320 บาท : จังหวัดพัทลุง

อัตราค่าจ้าง 315 บาท : จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดระนอง
จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล

อัตราค่าจ้าง 313 บาท : จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส

ฉบับที่ 10

จัดท าโดย : กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกจิแรงงานรายสาขา กองเศรษฐกิจการแรงงาน ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  โทร. 0 2232 1380  E-mail : labourecon.nss@gmail.com

เศรษฐกิจยังคงหดตัวแม้ดีขึ้นจากไตรมาสก่อน

การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวชะลอลง
จากการเรง่เบิกจ่ายในช่วงก่อนหน้า

การอุปโภคบริโภคหดตัวลง
ตามก าลังซื้อที่ยังเปราะบาง
แม้จะมีมาตรการจากภาครัฐเข้ามาช่วย

การลงทุนเอกชนปรับตัวดีขึ้น
ตามจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ที่ขยายตัวมากขึ้น

เนื่องจากการฟืน้ตัวของเศรษฐกิจโลก

การส่งออกกลับมาขยายตัวสูง
ส่งผลให้การผลิตขยายตัวเล็กนอย

จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงหดตัวสูง
จากมาตรการจ ากัดการเดินทางระหว่างประเทศ

อัตราเงินเฟ้อ
ติดลบน้อยลง

ตลาดแรงงาน
ยังคงเปราะบาง

ภา
วะ

คว
าม

ต้อ
งก

าร
แร

งง
าน อัตราการบรรจุงาน ต่อผู้ลงทะเบียน
อัตราการบรรจุงาน ต่อต าแหน่งว่าง

ไตรมาส 1 ปี 2562 ไตรมาส 1 ปี 2564

ต าแหน่งงานว่าง
ผู้ลงทะเบียน
บรรจุงาน

ผู้ประกันตน 1.42 ล้านคน

มาตรา
33

7.18 แสนคน

มาตรา
39

1.76 แสนคน

มาตรา
40

5.27 แสนคน

ไตรมาส 1 ปี 2562 ไตรมาส 1 ปี 2564

อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว 
3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) 

อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว 
ต่อจ านวนผู้มีงานท าทั้งหมด

แรงงานต่างด้าว
2.78 แสนคน จากไตรมาสก่อนหน้า

จากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า

ไตรมาส 1 ปี 2562 ไตรมาส 1 ปี 2564



สถานการณ์ด้านแรงงาน
ไตรมาส 1 ปี 2564 (มกราคม – มีนาคม 2564)

ประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

17.34ล้านคน

อย
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ก า
ลัง
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งง

าน

12.24 ล้านคน

ไม
่อย

ู่ใน
ก า

ลัง
แร

งง
าน

5.10 ล้านคน

อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตน
ในระบบประกันสังคม (YoY)

69.27
ร้อยละ

อัตราการมีงานท า
อัตราการมีส่วนร่วม

ในก าลังแรงงาน

70.57
ร้อยละ

0.79
ร้อยละ

อัตราการเลิกจ้าง

1.69
ร้อยละ

อัตราการว่างงาน

ภา
วะ

คว
าม

ต้อ
งก

าร
แร

งง
าน อัตราการบรรจุงาน ต่อผู้ลงทะเบียน
อัตราการบรรจุงาน ต่อต าแหน่งว่าง

ไตรมาส 1 ปี 2562 ไตรมาส 1 ปี 2564

ต าแหน่งงานว่าง
ผู้ลงทะเบียน
บรรจุงาน

ผู้ประกันตน 6.54 ล้านคน

มาตรา
33

4.87 ล้านคน

มาตรา
39

7.01 แสนคน

มาตรา
40

9.61 แสนคน

ไตรมาส 1 ปี 2562 ไตรมาส 1 ปี 2564

อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว 
3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) 

อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว 
ต่อจ านวนผู้มีงานท าทั้งหมด

แรงงานต่างด้าว
1.12 ล้านคน จากไตรมาสก่อนหน้า

จากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า

ไตรมาส 1 ปี 2562 ไตรมาส 1 ปี 2564

อัตราค่าจ้างขั้นต่ า มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

อัตราค่าจ้าง 324 บาท : จังหวัดปราจีนบุรี
อัตราค่าจ้าง 323 บาท : จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดสมุทรสงคราม

อัตราค่าจ้าง 320 บาท : จังหวัดชัยนาท จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสระแก้ว จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อัตราค่าจ้าง 315 บาท : จังหวัดราชบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ฉบับที่ 10

อัตราค่าจ้าง 325 บาท : จังหวัดตราด จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี

อัตราค่าจ้าง 330 บาท : จังหวัดฉะเชิงเทรา
อัตราค่าจ้าง 331 บาท : จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี 

จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร
อัตราค่าจ้าง 335 บาท : จังหวัดระยอง
อัตราค่าจ้าง 336 บาท : จังหวัดชลบุรี

จัดท าโดย : กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกจิแรงงานรายสาขา กองเศรษฐกิจการแรงงาน ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  โทร. 0 2232 1380  E-mail : labourecon.nss@gmail.com

เศรษฐกิจยังคงหดตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน

การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวชะลอลง
จากการเรง่เบิกจ่ายในช่วงก่อนหน้า

การอุปโภคบริโภคหดตัวลง
ตามก าลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังอยู่ในระดับต่ า
มีการใช้จ่ายและซื้อสินค้าในปริมาณที่ลดลง

การลงทุนเอกชนหดตัว
ตามรายได้ธุรกิจที่ลดลงและสถานการณ์

ผลจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกสอง
การผลิตและการส่งออกหดตัวเล็กน้อย

ภาคบริการและการท่องเที่ยวหดตัวมาก
จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกสอง

อัตราเงินเฟ้อ
ติดลบน้อยลง

การจ้างงาน
หดตัวลง ท าให้ความเชื่อมั่นและก าลังซือ้ลดลง

และตามมาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวด

ที่มีความไม่แน่นอนสูง



สถานการณ์ด้านแรงงาน
ไตรมาส 1 ปี 2564 (มกราคม – มีนาคม 2564)

ประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป)
9.48 ล้านคน

อย
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าน

6.29 ล้านคน

ไม
่อย

ู่ใน
ก า

ลัง
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งง
าน

3.19 ล้านคน

อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตน
ในระบบประกันสังคม (YoY)

64.32
ร้อยละ

อัตราการมีงานท า
อัตราการมีส่วนร่วม

ในก าลังแรงงาน

66.41
ร้อยละ

1.21
ร้อยละ

อัตราการเลิกจ้าง

1.74
ร้อยละ

อัตราการว่างงาน

อัตราค่าจ้างขั้นต่ า มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

อัตราค่าจ้าง 325 บาท : จังหวัดเชียงใหม่

อัตราค่าจ้าง 320 บาท : จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา 
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก 
จังหวัดเพชรบูรณ์

อัตราค่าจ้าง 315 บาท : จังหวัดล าพูน จังหวัดล าปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดพิจิตร 
จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดอุทัยธานี 
จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย

ฉบับที่ 10

จัดท าโดย : กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกจิแรงงานรายสาขา กองเศรษฐกิจการแรงงาน ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  โทร. 0 2232 1380  E-mail : labourecon.nss@gmail.com

อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว 
3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) 

อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว 
ต่อจ านวนผู้มีงานท าทั้งหมด

แรงงานต่างด้าว
2.19 แสนคน จากไตรมาสก่อนหน้า

จากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า

ไตรมาส 1 ปี 2562 ไตรมาส 1 ปี 2564

ภา
วะ

คว
าม

ต้อ
งก

าร
แร

งง
าน อัตราการบรรจุงาน ต่อผู้ลงทะเบียน
อัตราการบรรจุงาน ต่อต าแหน่งว่าง

ไตรมาส 1 ปี 2562 ไตรมาส 1 ปี 2564

ต าแหน่งงานว่าง
ผู้ลงทะเบียน
บรรจุงาน

ผู้ประกันตน 1.80 ล้านคน
มาตรา

33
7.65 แสนคน

มาตรา
39

2.74 แสนคน

มาตรา
40

7.63 แสนคน

ไตรมาส 1 ปี 2562 ไตรมาส 1 ปี 2564

d

เศรษฐกิจยังคงหดตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน

การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวชะลอลง
จากการเรง่เบิกจ่ายของหน่วยงานต่างๆ

การอุปโภคบริโภคหดตัวน้อยลง
จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
แต่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บิโภคอยู่ในระดับต่ า

การลงทุนของภาคเอกชนชะลอลง
โดยส่วนใหญ่ชะลอการลงทุนเพื่อรักษาสภาพคล่อง

เนื่องจากการผลิตเพื่อการส่งออกยังไม่ฟื้นตัว
การผลิตและการส่งออกยังคงหดตัว

การบริการและการท่องเที่ยวยังคงหดตัว
จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกสอง

อัตราเงินเฟ้อ
ติดลบมากขึ้น

ตลาดแรงงาน
ยังคงเปราะบาง และการผลิตสินค้าที่พึ่งพาภาคการท่อเที่ยงยังคงหดตัว

ส่งผลให้โรงแรมถูกยกเลิกการจองห้องพกัเกือบทั้งหมด

หลังจากประกาศใช้ พ.ร.บ. ปีงบประมาณปี 2563

สะท้อนก าลังซื้อโดยรวมยังอ่อนแอ



อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตน
ในระบบประกันสังคม (YoY)

ประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

15 ล้านคน

อย
ู่ใน

ก า
ลัง

แร
งง

าน

9.36 ล้านคน

ไม
่อย

ู่ใน
ก า

ลัง
แร

งง
าน

5.64 ล้านคน

59.37
ร้อยละ

อัตราการมีงานท า
อัตราการมีส่วนร่วม

ในก าลังแรงงาน

62.40
ร้อยละ

1.11
ร้อยละ

อัตราการเลิกจ้าง

1.64
ร้อยละ

อัตราการว่างงาน

อัตราค่าจ้างขั้นต่ า มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

อัตราค่าจ้าง 325 บาท : จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุบลราชธานี

อัตราค่าจ้าง 323 บาท : จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดสกลนคร

อัตราค่าจ้าง 320 บาท : จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบุรีรัมย์ 
จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดเลย 
จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุดรธานี

อัตราค่าจ้าง 315 บาท : จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดศรีสะเกษ 
จังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดอ านาจเจริญ

ฉบับที่ 10

จัดท าโดย : กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกจิแรงงานรายสาขา กองเศรษฐกิจการแรงงาน ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  โทร. 0 2232 1380  E-mail : labourecon.nss@gmail.com

สถานการณ์ด้านแรงงาน
ไตรมาส 1 ปี 2564 (มกราคม – มีนาคม 2564)

ภา
วะ

คว
าม

ต้อ
งก

าร
แร

งง
าน อัตราการบรรจุงาน ต่อผู้ลงทะเบียน
อัตราการบรรจุงาน ต่อต าแหน่งว่าง

ไตรมาส 1 ปี 2562 ไตรมาส 1 ปี 2564

ต าแหน่งงานว่าง
ผู้ลงทะเบียน
บรรจุงาน

อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว 
3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) 

อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว 
ต่อจ านวนผู้มีงานท าทั้งหมด

แรงงานต่างด้าว
5.54 หมื่นคน จากไตรมาสก่อนหน้า

จากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า

ไตรมาส 1 ปี 2562 ไตรมาส 1 ปี 2564

ผู้ประกันตน 2.02 ล้านคน
มาตรา

33
9.32 แสนคน

มาตรา
39

2.26 แสนคน

มาตรา
40

8.64 แสนคน

ไตรมาส 1 ปี 2562 ไตรมาส 1 ปี 2564

ตามธุรกิจผลิตเพื่อการส่งออก

เศรษฐกิจขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสก่อน

การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวชะลอลง
จากรายจ่ายประจ าที่หดตัวลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก

การอุปโภคบริโภคหดตัวมากขึ้น
จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกสอง
มาตรการรัฐบางส่วนยังช่วยพยุงการบริโภคได้บ้าง

การลงทุนเอกชนขยายตัวสูงขึ้น
จากการลงทุนหมวดเครือ่งจักรและอุปกรณ์

ทั้งการส่งออกและการน าเข้าจากจีน
มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากรขยายตัว

ภาคเกษตรกรรมขยายตัวสูวขึ้น
จากปัจจัยด้านผลผลิตเป็นส าคัญ เช่น อ้อย

อัตราเงินเฟ้อ
ติดลบ

ตลาดแรงงาน
เปราะบางมากขึ้น

การเหลื่อมเดือนของการเบิกจ่าย

ในหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์



สถานการณ์ด้านแรงงาน
ไตรมาส 1 ปี 2564 (มกราคม – มีนาคม 2564)

ประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป)
7.66 ล้านคน

อย
ู่ใน

ก า
ลัง

แร
งง

าน

5.57 ล้านคน

ไม
่อย

ู่ใน
ก า

ลัง
แร

งง
าน

2.09 ล้านคน

อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตน
ในระบบประกันสังคม (YoY)

71.11
ร้อยละ

อัตราการมีงานท า
อัตราการมีส่วนร่วม

ในก าลังแรงงาน

72.75
ร้อยละ

0.72
ร้อยละ

อัตราการเลิกจ้าง

2.24
ร้อยละ

อัตราการว่างงาน

อัตราค่าจ้างขั้นต่ า มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

อัตราค่าจ้าง 331 บาท

ฉบับที่ 10

จัดท าโดย : กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกจิแรงงานรายสาขา กองเศรษฐกิจการแรงงาน ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  โทร. 0 2232 1380  E-mail : labourecon.nss@gmail.com

อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว 
3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) 

อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว 
ต่อจ านวนผู้มีงานท าทั้งหมด

แรงงานต่างด้าว
5.18 แสนคน จากไตรมาสก่อนหน้า

จากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า

ไตรมาส 1 ปี 2562 ไตรมาส 1 ปี 2564

ผู้ประกันตน 4.73 ล้านคน
มาตรา

33
3.80 ล้านคน

มาตรา
39

4.72 แสนคน

มาตรา
40

4.57 แสนคน

ไตรมาส 1 ปี 2562 ไตรมาส 1 ปี 2564

ภา
วะ

คว
าม

ต้อ
งก

าร
แร

งง
าน อัตราการบรรจุงาน ต่อผู้ลงทะเบียน
อัตราการบรรจุงาน ต่อต าแหน่งว่าง

ไตรมาส 1 ปี 2562 ไตรมาส 1 ปี 2564

ต าแหน่งงานว่าง
ผู้ลงทะเบียน
บรรจุงาน

เศรษฐกิจค่อนข้างทรงตัว

การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวชะลอลง
จากการเรง่เบิกจ่ายในช่วงก่อนหน้า

การอุปโภคบริโภคขยายตัว
สะท้อนจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่

การลงทุนเอกชนทรงตัว
สะท้อนจากจ านวนรถยนต์ส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่

เนื่องจากอุปสงค์ประเทศคูค่้าที่ฟื้นตัวในหลายหมวด
การส่งออกขยายตัวสูงจากปกี่อน

การบริการและการท่องเที่ยวยังคงหดตัว
จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกสอง

อัตราเงินเฟ้อ
ยังคงติดลบ

ตลาดแรงงาน
ยังคงเปราะบาง

และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

และจ านวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่

และตามมาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวด

ภายหลัง พ.ร.บ. ปีงบประมาณ 2563 ประกาศใช้

ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับดีขึ้นด้วย


