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การประกันสังคม

ความสัมพันธ์โครงสร้างการว่างงานกับอัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

แรงงานต่างด้าว

1. กองทุนประกันสังคม
 สปก.ที่มีลูกจ้าง ๑
คนขึ้นไป
 ลูกจ้างผู้ประกันตน
 มาตรา 33


มาตรา 39

496,442 แห่ง

เม.ย. 65

รายไตรมาส/ปี
Q / ปี

GDP
(%)

23,918,473 คน
11,233,562 คน

เม.ย. 65
เม.ย. 65

Q 4 ปี 2564

1.9

1.64

631,884

1,904,471 คน

เม.ย. 65

Q 3 ปี 2564

-0.2

2.25

871,260

Q 2 ปี 2564

7.5

1.89

731,820

Q 1 ปี 2564

-2.6

2.0

758,093

มาตรา 40
10,780,440 คน เม.ย. 65
2. สถานะกองทุนประกันสังคม
= 2.37 ล้านล้านบาท
Q1/64 ณ มีนาคม
3. การรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม 7 กรณี
(เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย
สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน) ณ เดือน
 จานวนเงิน ทีจ
่ ่าย
9,663.15 ล้านบาท
มี.ค. 65
ประโยชน์ทดแทน
 จานวนผู้รบ
ั บริการ
5.4 ล้านราย
มี.ค. 65
4. จานวนผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
= 305,765 ราย
มี.ค. 65
5.สถานะกองทุนเงินทดแทน
Q1/65
 เงินกองทุน
75,571 ล้านบาท ณ มีนาคม
 จานวนนายจ้าง
442,102 คน เม.ย. 65
 จานวนลูกจ้าง
11,271,476 คน เม.ย. 65
 จานวนลูกจ้างที่
ประสบอันตราย หรือ
6,353 คน มี.ค. 65
เจ็บป่วยจากการทางาน

อัตราการ จานวนผู้ว่างงาน
ว่างงาน (%)
(คน)



6. การจ่ายประโยชน์ทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน
 จานวนเงิน
172.39 ล้านบาท มี.ค. 65
7. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้ประกันตนในระบบ
ประกันสังคมมาตรา 33
(YoY) เม.ย. 65 = 1.65% (YoY) มี.ค. 65 = 1.29%
(QoQ) Q4/64 = 0.83% (QoQ) Q3/64 = -0.51%
8. อัตราการจ้างงานในระบบประกันสังคม (มาตรา 33)
ต่อประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
ไตรมาส Q4/64 = 19.48% ไตรมาส Q3/64 = 19.32%

ที่มา : สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สานักงานสถิติแห่งชาติ

ตัวชี้วดั ภาวะแรงงาน (รายไตรมาส)
ตัวชี้วัดภาวะแรงงาน
ไตรมาส
4/2564
(นศม.กศร.สป.รง.)
อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน
67.56
อัตราการจ้างงานในภาคเกษตรต่อกาลัง
แรงงานผู้มีงานทา

33.24
66.76

อัตราการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม

21.62

อัตราการปฏิบตั ิไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน

39.11

อัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงานต่อสถาน
ประกอบกิจการ 100,000 แห่ง
อัตราการเกิดข้อขัดแย้งต่อสถานประกอบ
กิจการ 100,000 แห่ง
ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงทางาน Q4/2564
ISIC Rev.4
(ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย)

เม.ย. 65
2,346,928 คน

ตลอดชีพ
ทั่วไป
มาตรา 59
นาเข้าตาม MOU
นาเข้าตามมติ ครม.20 ส.ค. 2562
มาตรา 62 ส่งเสริมการลงทุน BOI
มาตรา 63/1 ชนกลุ่มน้อย
มติ ครม. 4 ส.ค. 63 ตามแบบ บต. 23
มติ ครม. 4 ส.ค. 63 ตามแบบ บต. 24
มาตรา 63/2
มติ ครม. 13 ก.ค. 64
มติ ครม. 28 ก.ย. 64
มาตรา 64 คนต่างด้าวทางาน ไป - กลับ
มติ ครม. 29 ธันวาคม 2563

68 คน
94,675 คน
474,834 คน
645,641 คน
43,885 คน
83,047 คน
147,204 คน
16,931 คน
372,960 คน
60,443 คน
0 คน
407,240 คน

ที่มา : สานักบริหารแรงงานต่างด้าว ณ 30 พ.ค. 2565

ประมาณการรายได้ต่อหัว ปี 2565: ที่มา สศช.
Per Capita GDP = 248,468.1 บาท/คน/ปี (ปี2565) (สศช. ณ 17 พ.ค. 65)
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (%Change of GDP)

อัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตรต่อกาลัง
แรงงานผู้มีงานทา

อัตราการปฏิบตั ิไม่ถูกต้องเรื่องความ
ปลอดภัยในการทางาน

คนต่างด้าวที่ได้รบั อนุญาตทางาน
แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางาน
คงเหลือทั่วราชอาณาจักร


32.44
5.64
ต่อหนึ่งแสนแห่ง

7.60
ต่อหนึ่งแสนแห่ง

131.51

-

ภาคการเกษตร

140.40

-

นอกภาคการเกษตร

126.49

รายงานข้อมูลแรงงานรายเดือน
เมษายน 2565
กาลังแรงงาน (LF) : ที่มาสานักงานสถิติแห่งชาติ

Q1/65 = ร้อยละ 2.2

Q4/64 = ร้อยละ 1.8

Q3/64 = ร้อยละ -0.2

Q2/64 = ร้อยละ 7.7

ประมาณการปี 2565

ร้อยละ 2.5 - 3.5

ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (สสช.)
ปี 2564 (มกราคม – ธันวาคม 2564)
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน (ปี2564)

= 27,352 บาท

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน (ปี 2564)

= 21,616 บาท

หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน (ปี 2564)

= 205,679 บาท

- มูลค่าการส่งออก เม.ย. 65 (ล้านเหรียญ สรอ.) = 23,521.4
- อัตราการส่งออกขยายตัว เม.ย. 65 (YoY) = 9.9%

ราย
ราย
ไตรมาส ไตรมาส
4/64 1/65
ประชากร
ทั้งหมด (คน)
กาลังแรงงาน
รวม (ล้านคน)
ผู้มีงานทา
(ล้านคน)
ภาคเกษตร
(ล้านคน)
นอกภาค
เกษตร
(ล้านคน)

ผู้ว่างงาน
(คน)
แรงงานใน
ระบบ
(ล้านคน)
แรงงานนอก
ระบบ
(ล้านคน)
ผู้สูงอายุ >=
60 ปี
(ล้านคน)
ผู้สูงอายุที่
ทางาน
(ล้านคน)
ผูพ้ ิการ
(คน)
เส้นความ
ยากจน

ปี (รายปี)
2562

2563

2564

-

-

66,558,935 66,186,727 66,171,439

38.63

38.62

38.17

38.54

38.70

37.90

38.72

37.60

37.68

37.75

12.65

11.41

11.70

11.81

12.00

26.35

27.31

25.90

25.87

25.66

6.32
(1.6%)

6.08
(1.5%)

3.48
(1.0%)

6.51
(1.7%)

7.48
(1.9%)

-

-

17.10

17.50

18.10

-

-

20.40

20.40

19.60

-

-

12.27

12.75

13.24

-

-

4.23

4.70

4.88

2,108,536 2,107,287 2,015,385 2,076,313 2,102,384
มี.ค. 65 เม.ย. 65 ณ ธ.ค. 62 ณ ธ.ค. 63 ณ ธ.ค. 64
-

-

2,763

2,762

-

(บาท/คน/เดือน)

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ, กรมการปกครอง, กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประมวลผล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

(ที่มา : สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
โดย ความร่วมมือจากกรมศุลกากร)

ร้อยละ 4.2 – 5.2
- ประมาณการอัตราเงินเฟ้อปี 2565
= 105.15
- ดัชนีราคาผู้บริโภค เดือน เม.ย. 65
= 100.48
- ดัชนีราคาผู้บริโภค เดือน เม.ย. 64
- อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี เม.ย. 65 (YoY) ร้อยละ 4.67
(ที่มา : สานักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า)

จัดทาโดย
กองเศรษฐกิจการแรงงาน
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
โทร 02-232-1378

2

3

4

ตารางเปรียบเทียบจานวนผู้มีงานทา
จาแนกตามภาคอุตสาหกรรม

แรงงานไทยในต่างประเทศและคุ้มครองสิทธิประโยชน์
แรงงานไทยในต่างประเทศ

การพัฒนาศักยภาพแรงงานไทย

ตารางเปรียบเทียบจานวนผู้มีงานทาจาแนกตาม
ภาคอุตสาหกรรม หน่วย:ล้านคน
ไตรมาส
อุตสาหกรรม
4/64
จานวนผู้มีงานทา
37.90
1.ภาคเกษตร
12.60
- เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง
2.นอกภาคเกษตร
25.30
 ภาคอุตสาหกรรม
- การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน, การผลิต,
8.19
ไฟฟ้าฯ, การจัดหานาฯ, การก่อสร้าง
 ภาคบริการ
- การขายส่ง ขายปลีกฯ, การขนส่งฯ, ที่พัก
แรมฯ, ข้อมู ล ข่าวสารฯ, กิ จกรรมทาง
ก า ร เ งิ น ฯ ,กิ จ ก ร ร มอ สั ง ห า ริ ม ทรั พ ย์ ,
กิ จ กรร มทางวิ ชาชี พ วิ ท ยาศ าสตร์ ฯ ,
กิจกรรมการบริหารฯ, การบริหารราชการ 17.11
การป้องกันประเทศฯ, การศึกษา, กิจกรรม
ด้ า นสุ ข ภาพฯ, ศิ ล ปะ ความบั น เทิ ง ฯ ,
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ, กิจกรรมการจ้าง
งานในครัวเรือนส่วนบุคคลฯ, กิจกรรมของ
องค์การระหว่างประเทศ, ไม่ทราบ ฯลฯ
ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)
ประมวลผล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

อัตราว่างงานอาเซียน 10 ประเทศ
อัตราว่างงานอาเซียน 10 ประเทศ
อาเซียน
1.บรูไน
2.ฟิลิปปินส์
3.อินโดนีเซีย
4.มาเลเซีย
5.เวียดนาม
6.สิงคโปร์
7.ลาว
8.ไทย
9.เมียนมา
10.กัมพูชา
ที่มา : www.ilo.org

2564 (รายปี)
3.2
7.6
2.4
4.4
4.6
2.2
3.6
1.3
1.4
2.2
0.6

เม.ย. 65

1. แรงงานไทยในต่างประเทศ
รวม
 ถูกกฎหมาย
 ผิดกฎหมาย
 คนไทยที่พานักผิดกฎหมาย
 ประมาณการรายได้ส่งกลับ
ณ มี.ค. 65 (P) ธปท.
 ประมาณการรายได้ส่งกลับ
ณ เม.ย. 65 สปร.สป.รง.
(ข้อมูลจาก สนร. 12 แห่ง)

363,302 คน
174,463 คน
51,972 คน
136,867 คน
20,989 ล้านบาท
3,758.86 ล้านบาท

2. จานวนสิทธิประโยชน์ที่
แรงงานได้รบั (สปร.สป.รง)

เม.ย. 65

รวม
 สิทธิประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน
 รวมเป็นเงิน
 สิทธิประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

945
223
9.61
722

เรื่อง
เรื่อง
ล้านบาท
เรื่อง

ทีมา : สานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

ข้อมูลส่งเสริมการมีงานทาของกรมการจัดหางาน
ข้อมูลส่งเสริม
การมีงานทา
ของกรมการจัดหางาน
 ตาแหน่งงานว่าง
 ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
 บรรจุงาน

ข้อมูลสะสม
ต.ค. 64 – เม.ย. 65

เม.ย. 2565
32,866 ราย
31,442 ราย
23,372 ราย

250,064 ราย
179,240 ราย
125,625 ราย

ข้อมูลสะสมตั้งแต่
ต.ค. 64 – เม.ย. 65
1. พัฒนาฝีมือและศักยภาพฝึกก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
 ผู้สมัครการฝึกอบรม
577 คน
2,741 คน
 ผู้ที่อยู่ระหว่างการฝึก(ยังไม่จบหลักสูตร)
545 คน
2,539 คน
 จานวนผู้สาเร็จการพัฒนา
0 คน
1,039 คน
2. ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
 ผู้สมัครการฝึกอบรม
2,061 คน
31,875 คน
 ผู้ที่อยู่ระหว่างการฝึก(ยังไม่จบหลักสูตร)
2,005 คน
31,090 คน
 จานวนผู้สาเร็จการพัฒนา
1,611 คน
26,157 คน
3. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 ผู้สมัครการฝึกอบรม
1,255 คน
49,926 คน
 ผู้ที่อยู่ระหว่างการฝึก(ยังไม่จบหลักสูตร)
1,216 คน
48,824 คน
 จานวนผู้สาเร็จการพัฒนา
714 คน
29,034 คน
4. ฝึกอาชีพเสริม
 ผู้สมัครการฝึกอบรม
1,701 คน
18,045 คน
 ผู้ที่อยู่ระหว่างการฝึก(ยังไม่จบหลักสูตร)
1,658 คน
17,875 คน
 จานวนผู้สาเร็จการพัฒนา
1,525 คน
16,541 คน
5. เพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย
 ผู้สมัครการฝึกอบรม
423 คน
5,642 คน
 ผู้ที่อยู่ระหว่างการฝึก(ยังไม่จบหลักสูตร)
341 คน
5,407 คน
 จานวนผู้สาเร็จการพัฒนา
165 คน
3,858 คน
6. ฝึกอบรมตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 ผู้สมัครการฝึกอบรม
110,153 คน 1,429,681 คน
 ผู้ที่อยู่ระหว่างการฝึก (ยังไม่จบหลักสูตร)
110,153 คน 1,429,681 คน
 จานวนผู้สาเร็จการพัฒนา
110,153 คน 1,429,681 คน

การพัฒนาศักยภาพแรงงานไทย

ที่มา : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

ตารางจานวนผู้มีงานทาจาแนกตามช่วงอายุ
(ไตรมาส 4/64)
อายุ(ปี)
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-49
50-59
>=60
ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

จานวนผู้มีงานทา
(คน)
554,738
2,842,236
4,216,738
4,024,301
4,056,905
8,941,227
8,321,813
4,940,765

เม.ย. 2565

จานวนผู้ว่างงาน
(คน)
46,248
219,025
117,361
71,205
53,618
64,202
50,114
10,111

ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่ใช้มาตรา 75
สถานประกอบกิจการที่มีการใช้มาตรา 75
เดือน/
ปี

จานวน สปก./ลูกจ้าง
หยุดกิจการบางส่วน หยุดกิจการทั้งหมด
ที่ได้รับผลกระทบ
แห่ง คน
วัน แห่ง คน วัน แห่ง คน วัน

เม.ย.
79 18,020 2,178 53 10,409 1,105 27 7,663 1,073
65
หมายเหตุ : 1) ข้อมูลจากระบบสารสนเทศของ กสร.
2) จานวน สปก. และลูกจ้างไม่นบั ซา ทาให้ไม่เท่ากับยอดรวม
ที่มา : กองคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

5
แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
1. ผลการตรวจแรงงาน/สปก.
ตามกฎหมายคุ้มครองฯ
สปก.
ปฏิบัติถูกต้อง
ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ลูกจ้าง
ได้รับการปฏิบัติถูกต้อง
ได้รับการปฏิบัติไม่ถูกต้อง

เม.ย. 65
677 แห่ง
487 แห่ง
24,053 คน
16,133 คน

2. การชุมนุมเรียกร้อง
ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง
เกิดการ
ลูกจ้าง
สปก.
เดือน/ปี ชุมนุม
ทั้งหมด
ร้อยละของ
(แห่ง)
คน
(ครั้ง)
(คน)
ลูกจ้างทั้งหมด
เม.ย. 65

4

4*

-

173

-

หมายเหตุ : * หมายถึง คณะบุคคล/กลุ่มต่างๆ ที่รวมตัวกันเพื่อชุมนุมเรียกร้อง
ที่มา : สานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยโดย 3 สถาบันหลัก
คือ IMD, WEF, DB
สถาบัน
2559 2560 2561 2562 2563 2564
International Institute for Management Development (IMD)
*ปี 2559 มี 61 ประเทศ
*ปี 2560-2563 มี 63 ประเทศ
*ปี 2564 มี 64 ประเทศ
(Labor productivity)
*ปี 2563 มี 63 ประเทศ

28

27

30

25

29

28

56

57

58

54

55

-56

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
กลุ่มทุนมนุษย์
- อันดับความง่ายในการ
หาแรงงานมีทกั ษะ

34

40

38

40

-

-

-

-

88

86

-

-

128

128

128

130

-

-

107 103 111 116
Doing Business by World Bank Group

-

-

กลุ่มดัชนีตลาด
- ค่าชดเชยพิเศษที่นายจ้างจ่า ย
ให้แก่ลูก จ้างที่ถูก ให้อ อกจากงาน
โดยไม่ มี ค วามผิ ด เพื่ อ ลดจ านวน
คนทางานตามนโยบายการเลิกจ้าง
เนื่องจากคนล้นงาน
- ความยืดหยุ่นการกาหนดค่าจ้าง

World Bank Group
46
46
26
27
21
*ปี 2563 มี 190 ประเทศ
หมายเหตุ *IMD คือ International Institute for Management Development
*WEF คือ World Economic Forum -ในปี 2561 WEF จะมีการใช้เกณฑ์ใหม่ (GCI 4.0)
ในการจัดอันดับ - (GCI 4.0) คือ ดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก ๔.๐
* (ในปี 2563-2565 ยังไม่มีการจัดอันดับข้อมูล WEF เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19)
*DB คือ Doing Business by World Bank Group (ในปี 2564 กลุ่มธนาคารโลก
แถลงการณ์ยุตริ ายงาน Doing Business (DB) รายปี เพื่อทบทวนแนวทางใหม่ในการใช้
เครื่องมือสาหรับการประเมิน)
* ประมวลผล ณ 30 พ.ค. 65

