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แรงงานตางดาวทั่วราชอาณาจักร
จำนวน 2,352,063 คน

(ขอมูล ณ เดือนมกราคม 2565)

ที่มา: สำนักงานสถิติแหงชาต,ิ กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม และสำนักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน
จัดทำโดย: กลุมงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน โทร. 02-232-1374 http://warning.mol.go.th/article/infographic
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ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือนมกราคม 2565 
ภาพรวมเศรษฐกิจแรงงาน เดือนมกราคม 2565 

 จำนวน 
(คน) 

เมื่อเปรียบเทยีบกับ 
เดือนเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา (%YoY) 

เมื่อเปรียบเทยีบกับ 
เดือนที่ผ่านมา 

(%MoM) 

การเปลีย่นแปลง
ขยายตัว/หดตัวเฉลี่ย 

ปี 2565  
(average %YoY) 

ผู้ประกันตนมาตรา 33 
(กองวิจยัและพัฒนา สำนกังานประกันสงัคม) 

11,133,526 0.71 -0.03 0.71 

ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานใน
ระบบประกันสังคม 
(กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม) 

238,351 -35.01 -5.92 -35.01 

ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
จากสาเหตุเลิกจ้าง 
(กองวิจยัและพัฒนา สำนกังานประกันสงัคม) 

55,553 -67.53 -15.09 -67.53 

แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน
คงเหลือทั่วราชอาณาจักร 
(สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน) 

2,352,063 7.83 0.06 7.83 

ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
ของผู้ประกันตนต่างด้าว 
(กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม) 

2,182 -23.52 -43.25 -23.52 

อัตรา 
การว่างงาน 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ไตรมาส 4/2564 = 1.6 % 
สำนักงานประกันสังคม 2.10 % 

อัตราการเลิกจ้างในระบบประกันสังคม 0.49 % 
หมายเหตุ : 
1. ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน  
2. อัตราการว่างงานในระบบประกันสังคม = จำนวนผู้ว่างงานในระบบประกันสังคม/(จำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม+จำนวนผู้ว่างงานในระบบประกันสังคม)*100 
    และอัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ = (จำนวนผู้ว่างงาน/กำลังแรงงานรวม)*100 
3. อัตราการเลิกจ้างในระบบประกันสังคม = จำนวนผู ้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเล ิกจ้าง/ (จำนวนผู ้ประกันตนในระบบประกันสังคม 
                + จำนวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน) *100 
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1. สถานการณ์การจ้างงาน 
 เดือนมกราคม 2565 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู ้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11,133,526 คน  
เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 0.71 เมื ่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที ่ผ่านมา (จำนวน 11,055,513 คน) และเมื ่อเทียบกับ 
เดือนที่ผ่านมา (จำนวน 11,137,211 คน) ลดลงร้อยละ -0.03 ดังแผนภาพที่ 1, 2 และ 3 

แผนภาพที่ 1 : จำนวนและอัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33  

 
ท่ีมา : กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน 

แผนภาพที่ 2 : อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ต้ังแต่ปี 2537 - 2565 

 
ท่ีมา : กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน 
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แผนภาพที่ 3 : อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ต้ังแต่ปี 2561 - 2565 

 
ท่ีมา : กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน 
 

2. สถานการณ์การว่างงาน 
       ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม (สำนักงานประกันสังคม : SSO) 
    เดือนมกราคม 2565 มีผู ้ว ่างงานจำนวน 238,351 คน ลดลงร้อยละ -35.01 เมื ่อเทียบกับเดือนเดียวกัน 
ของปีที่ผ่านมา (จำนวน 366,734 คน) และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 253,348 คน) ลดลงร้อยละ -5.92 ดังแผนภาพที่ 4  
และ 5 ทั้งนี้ อัตราการว่างงานในระบบประกันสังคมในเดือนมกราคม 2565 อยู่ที่ร้อยละ 2.10 และอัตราการว่างงาน 
ของสำนักงานสถิติแห่งชาติในไตรมาส 4/2564 อยู่ทีร่้อยละ 1.6 ดังแผนภาพที่ 6 
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แผนภาพที่ 4 : จำนวนและอัตราการเติบโตของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม

 
ท่ีมา : กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน 

 

แผนภาพที่ 5 : อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม ต้ังแต่ปี 2561 - 2565

 
ท่ีมา : กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน 
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แผนภาพที่ 6 : อัตราการว่างงานในระบบประกันสังคม มาตรา 33 เปรียบเทียบกับอัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

 

ท่ีมา : สำนักงานประกันสังคม/ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
หมายเหตุ : 
1. ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน  
2. อัตราการว่างงานในระบบประกันสังคม = จำนวนผู้ว่างงานในระบบประกันสังคม/(จำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม+จำนวนผู้ว่างงานในระบบประกันสังคม)*100 
    และอัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ = (จำนวนผู้ว่างงาน/กำลังแรงงานรวม)*100 
3. สำนักงานสถิติแห่งชาติไม่เผยแพร่ข้อมูลอัตราการว่างงานรายเดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นมา เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19* 
 

3. สถานการณ์การเลิกจ้าง 
 เดือนมกราคม 2565 มีผ ู ้ประกันตนที ่ขอร ับประโยชน์ทดแทนกรณีว ่างงานจากสาเหตุเล ิกจ ้าง  
จากสำน ักงานประก ันส ังคม ม ีจำนวน 55 ,553 คน ลดลงร ้อยละ -67.53 เม ื ่อเท ียบก ับเด ือนเด ียวกัน 
ของปีที่ผ่านมา (จำนวน 171,075 คน) และลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 65,423 คน) ร้อยละ -15.09 
และอัตราการเลิกจ้างของผู ้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างของระบบประกันสังคม  
ในดือนมกราคม 2565 อยู่ทีร่้อยละ 0.49 ดังแผนภาพที่ 7,8 และ 9 
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แผนภาพที่ 7 : จำนวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสาเหตุเลิกจ้างในระบบประกันสังคม 

 
ท่ีมา : กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน 
อัตราการเล ิกจ ้างในระบบประกันส ังคม = จำนวนผู ้ขอร ับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเล ิกจ้าง/(จำนวนผู ้ประกันตนในระบบประกันสังคม 
                + จำนวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน)*100 
 

แผนภาพที่ 8 : จำนวนและอัตราการเปลี่ยนแปลงผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างของระบบประกันสังคม

 
ท่ีมา : กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน 
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แผนภาพที่ 9 : อัตราการเลิกจ้างของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างของระบบประกันสังคม 

 
ท่ีมา : กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ :  
1. ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน 
2. อัตราการเลิกจ้างในระบบประกันสังคม = จำนวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณวี่างงานจากสาเหตุเลิกจา้ง/(จำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม 
              +จำนวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน) *100 
 

แผนภาพที่ 10 : อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณี
ว่างงานและผู้ประกันตนทีข่อรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง ต้ังแต่ปี 2537-2565

 
ท่ีมา : กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ :  
1. ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน  
2. ข้อมูลผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานและผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง มีข้อมูลตั้งแต่ปี 2547-2564 
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4. สถานการณ์แรงงานต่างด้าว  
 เดือนมกราคม 2565 คนต่างด้าวที ่ได้ร ับอนุญาตทำงานคงเหลือทั ่วราชอาณาจักร (ตามพระราชกำหนด 
การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชกำหนดการบริหารจัดการ 
การทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับ 2) พ.ศ. 2561 และกฎหมายอื่นที่เกี ่ยวข้อง) มีจำนวน 2,352,063 คน เพิ่มขึ้น 
ร ้อยละ 7.83 เม ื ่อเท ียบก ับเด ือนเด ียวก ันของป ีท ี ่ผ ่านมา (จำนวน 2 ,181 ,344 คน) และเม ื ่อเท ียบกับ 
เดือนที่ผ่านมา (จำนวน 2,350,677 คน) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.06 ดังแผนภาพที่ 11 

แผนภาพที่ 11 : คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร

 
ท่ีมา : สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน  

  โดยคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร มีจำนวน 2,352,063 คน สามารถจำแนก
ตามลักษณะการเข้าเมือง ดังแผนภาพที่ 12 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงาน เดือนมกราคม 2565 กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน  9 
 

แผนภาพที่ 12 : คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร จำแนกตามลักษณะการเข้าเมือง 

 
ท่ีมา : สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน 
หมายเหตุ :  
1. ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน  
2. ข้อมูลคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือท่ัวราชอาณาจักร จำแนกตามลักษณะการเข้าเมือง มาตรา 63/2 บต.23 และมาตรา 63/2 บต.24  
ณ เดือนมกราคม 2565 ไม่มีข้อมูล 

 

 1. จำนวนคนต่างด้าวในมาตรา 59 (ตลอดชีพ, ทั่วไป, นำเข้าตาม MOU และนำเข้าตามมติคณะรัฐมนตรี
20 สิงหาคม 2562) เท่ากับ 1,360,560 คน คิดเป็นร้อยละ 71.89 ของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือ 
ทั่วราชอาณาจักรทั้งหมด 
 2. จำนวนคนต่างด้าวในมาตรา 62 (ส่งเสริมการลงทุน) เท่ากับ 43,504 คน คิดเป็นร้อยละ 2.30 ของคนต่างด้าว 
ที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักรทั้งหมด 
 3. จำนวนคนต่างด้าวในมาตรา 63 (63/1 ชนกลุ่มน้อย, 63/2 บต.23 และ 63/2 บต.24) เท่ากับ 81,971 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.33 ของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักรทั้งหมด 
 4. จำนวนคนต่างด้าวในมาตรา 64 (คนต่างด้าวทำงานไป-กลับ หรือตามฤดูกาล) เท่ากับ 0 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 0 ของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักรทั้งหมด 
 5. จำนวนคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี 29 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 406,400 คน คิดเป็นร้อยละ 21.47
ของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักรทั้งหมด 

5. ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนต่างด้าว 
 เดือนมกราคม 2565 มีผู้ขอรับประโยน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนต่างด้าว มีจำนวน 2,182 คน ลดลง
ร้อยละ -23.52 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 2,853 คน) แต่เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
(จำนวน 3,845 คน) ลดลงร้อยละ -43.25 ดังแผนภาพที่ 13 
 
 
 
 
 



ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงาน เดือนมกราคม 2565 กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน  10 
 

แผนภาพที่ 13 : จำนวนและอัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนต่างด้าว 

 
ท่ีมา : กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน 
 



ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงาน เดือนมกราคม 2565 กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน   
 

ตารางท่ี 1 : จำนวนและอัตราการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 

จำนวนและอัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตน ม.33 

เดือน/
ปี 

2562 2563 2564 2565 

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

ม.ค. 11,444,485 6.05 -1.34 11,650,226 1.80 -0.31 11,055,513 -5.10 -0.62 11,133,526  0.71 -0.03 

ก.พ. 11,502,863 5.93 0.51 11,692,429 1.65 0.36 11,100,132 -5.07 0.40    

มี.ค. 11,557,682 5.90 0.48 11,730,351 1.49 0.32 11,090,989  -5.45 -0.08    

เม.ย. 11,515,746 5.25 -0.36 11,520,407 0.04 -1.79 11,051,702  -4.07 -0.35    

พ.ค. 11,540,945 1.54 0.22 11,391,965 -1.29 -1.11 11,077,670 -2.76 0.23    

มิ.ย. 11,590,381 1.19 0.43 11,295,514 -2.54 -0.85 11,097,986 -1.75 0.18    

ก.ค. 11,629,684 1.35 0.34 11,168,914 -3.96 -1.12 11,127,233  -0.37 0.26    

ส.ค. 11,679,220 1.23 0.43 11,117,083 -4.81 -0.46 11,079,956  -0.33 -0.42    

ก.ย. 11,687,597 0.87 0.07 11,093,914 -5.08 -0.21 11,037,147 -0.51 -0.39    

ต.ค. 11,622,267 0.96 -0.56 11,036,662 -5.04 -0.52 10,990,798 -0.42 -0.42    

พ.ย. 11,694,184 1.09 0.62 11,075,882 -5.29 0.36 11,067,147  -0.08 0.69    

ธ.ค. 11,686,393 0.75 -0.07 11,124,209 -4.81 0.44 11,137,211 0.12 0.63    

ท่ีมา : กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน



ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงาน เดือนมกราคม 2565 กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน   
 

ตารางท่ี 2 : จำนวนและอัตราการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม 

จำนวนและอัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน  

เดือน/
ปี 

2562 2563 2564 2565 

จำนวน 
(คน) 

%YoY %MoM 
อัตรา
การ

ว่างงาน 

จำนวน 
(คน) 

%YoY %MoM 
อัตรา
การ

ว่างงาน 

จำนวน 
(คน) 

%YoY %MoM 
อัตรา
การ

ว่างงาน 

จำนวน 
(คน) 

%YoY %MoM 
อัตรา
การ

ว่างงาน 

ม.ค. 150,265 13.58 -1.44 1.30 161,984 7.80 -4.97 1.37 366,734 126.40 -7.16 3.21 238,351 -35.01 -5.92 2.10 
ก.พ. 147,624 13.19 -1.76 1.27 151,802 2.83 -6.29 1.28 310,031 104.23 -15.46 2.72     
มี.ค. 165,040 13.99 11.80 1.41 170,144 3.09 12.08 1.43 345,908 103.30 11.57 3.02     
เม.ย. 173,796 11.72 5.31 1.49 215,652 24.08 26.75 1.84 318,529 47.71 -7.92 2.80     
พ.ค. 176,931 10.46 1.80 1.51 332,060 87.68 53.98 2.83 303,984 -8.46 -4.57 2.67     
มิ.ย. 179,515 8.59 1.46 1.53 395,693 120.42 19.16 3.38 307,883  -22.19 1.28 2.70     
ก.ค. 191,657 13.13 6.76 1.62 410,061 113.96 3.63 3.54 308,295  -24.82 0.13 2.70     
ส.ค. 184,291 9.26 -3.84 1.55 435,010 136.05 6.08 3.77 304,884  -29.91 -1.11 2.68     
ก.ย. 172,412 13.50 -6.45 1.45 487,980 183.03 12.18 3.77 273,157  -44.02 -10.41 2.42     
ต.ค. 174,529 10.46 1.23 1.48 491,662 181.71 0.75 3.79 281,820 -42.68 3.17 2.50     
พ.ย. 174,079 10.59 -0.26 1.47 465,465 167.39 -5.33 4.03 283,009  -39.20 0.42 2.49     
ธ.ค. 170,455 11.80 -2.08 1.44 395,013 131.74 -15.14 3.43 253,348 -35.86 -10.48 2.22     

ท่ีมา : กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน 
 
 
 
 
 



ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงาน เดือนมกราคม 2565 กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน   
 

ตารางที่ 3 : จำนวนและอัตราการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสาเหตุเลิกจ้างในระบบประกันสังคม 

ผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสาเหตุเลิกจ้าง  

เดือน / 
ปี 

2562 2563 2564 2565 
จำนวน 
(คน) 

%YoY %MoM 
จำนวน 
(คน) 

%YoY %MoM 
จำนวน 
(คน) 

%YoY %MoM 
จำนวน 
(คน) 

%YoY %MoM 

ม.ค. 26,073 8.93 6.51 29,369 12.64 2.58 171,075 482.50 -10.00 55,553  -67.53 -15.09 
ก.พ. 26,396 14.20 1.24 30,818 16.75 4.93 114,890 272.80 -32.84    
มี.ค. 28,480 17.50 7.90 32,789 15.13 6.40 130,460 297.88 13.55    
เม.ย. 27,741 15.81 -2.59 47,236 70.28 44.06 102,832 117.70 -21.18    
พ.ค. 28,065 14.05 1.17 105,488 275.87 123.32 91,794 -12.98 -10.73    
มิ.ย. 25,940 9.33 -7.57 145,747 461.86 38.16 90,744  -37.74 -1.14    
ก.ค. 27,307 14.46 5.27 177,770 551.01 21.97 90,957  -48.83 0.23    
ส.ค. 25,370 10.17 -7.09 220,324 768.44 23.94 90,933  -58.73 -0.03    
ก.ย. 25,802 16.65 1.70 242,114 838.35 9.89 72,112  -70.22 -20.70    
ต.ค. 27,578 17.19 6.88 233,326 746.06 -3.63 78,166 -66.50 8.40    
พ.ย. 27,859 17.98 1.02 231,170 729.79 -0.92 73,217 -68.33 -6.33    
ธ.ค. 28,631 16.96 2.77 190,079 563.89 -17.78 65,423 -65.58 -10.65    

ท่ีมา : กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน 

 

 

 

 



ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงาน เดือนมกราคม 2565 กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน   
 

ตารางที่ 4 : จำนวนและอัตราคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร 

จำนวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร 

เดือน / ปี 
2562 2563 2564 2565 

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

ม.ค. 2,091,021 -2.71 -1.39 2,990,777 43.03 -0.82 2,181,344 -27.06 -13.17 2,352,063 7.83 0.06 
ก.พ. 2,095,550 -4.60 0.22 2,940,389 40.32 -1.68 2,144,073 -27.08 -1.71    
มี.ค. 3,034,724 38.58 44.82 2,814,481 -7.26 -4.28 2,176,501 -22.67 1.51    
เม.ย. 3,091,453 35.11 1.87 2,589,353 -16.24 -8.00 2,282,902 -11.84 4.89    
พ.ค. 3,189,711 42.09 3.18 2,531,309 -20.64 -2.24 2,307,812 -8.83 1.09    
มิ.ย. 3,137,130 34.41 -1.65 2,459,785 -21.59 -2.83 2,380,767 -3.21 3.16    
ก.ค. 3,122,434 39.84 -0.47 2,419,452 -22.51 -1.64 2,372,419 -1.94 -0.35    
ส.ค. 3,092,300 32.75 -0.97 2,382,306 -22.96 -1.54 2,347,124 -1.48 -1.07    
ก.ย. 3,090,825 30.97 -0.05 2,424,490 -21.56 1.77 2,374,501 -2.06 1.17    
ต.ค. 3,028,000 42.98 -2.03 2,482,256 -18.02 2.38 2,348,913 -5.37 -1.08    
พ.ย. 3,030,622 38.02 0.09 2,526,275 -16.64 1.77 2,328,409 -7.83 -0.87    
ธ.ค. 3,015,617 42.21 -0.50 2,512,328 -16.69 -0.55 2,350,677 -6.43 0.96    

ท่ีมา : สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน 

 

 

 

 



ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงาน เดือนมกราคม 2565 กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน   
 

ตารางที่ 5 : จำนวนและอัตราผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนต่างด้าว 

จำนวนและอัตราผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนต่างด้าว 

เดือน/
ปี 

2562 2563 2564 2565 

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

ม.ค. 346 21.83 10.54 488 41.04 4.50 2,853 484.63 51.76 2,182 -23.52 -43.25 
ก.พ. 300 18.58 -13.29 476 58.67 -2.46 3,024 535.29 5.99    
มี.ค. 345 27.78 15.00 512 48.41 7.56 4,627 803.71 53.01    
เม.ย. 406 39.52 17.68 5,365 1,221.43 947.85 2,176 (59.44) -52.97    
พ.ค. 556 62.10 36.95 22,005 3,857.73 310.16 3,978 -81.92 82.81    
มิ.ย. 556 51.91 0.00 22,272 3,905.76 1.21 3,979 -82.13 0.03    
ก.ค. 615 54.91 10.61 10,087 1,540.16 -54.71 17,600  74.48  342.32    
ส.ค. 658 54.46 6.99 4,630 603.65 -54.10 18,768 305.36 6.64    
ก.ย. 599 53.59 -8.97 3,290 449.25 -28.94 20,773 531.40  10.68    
ต.ค. 525 64.06 -12.35 2,416 360.19 -26.57 10,707 343.17 -48.46    
พ.ย. 521 53.24 -0.76 2,422 364.88 0.25 5,299 118.79 -50.51    
ธ.ค. 467 49.20 -10.36 1,880 302.57 -22.38 3,845 104.52 -27.44    

ท่ีมา : กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม 
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน 


