ไตรมาส 1 ปี 2565 (มกราคม – มีนาคม 2565)

กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา
กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
โทร. 0 2232 1380 e-mail : labourecon.nss@mol.mail.go.th

ไตรมาส
1
ปี
2565
สถานการณ์ด้านแรงงาน
(มกราคม – มีนาคม 2565)
อยู่ในกาลังแรงงาน

เศรษฐกิจขยายตัวจากไตรมาสก่อน
การอุปโภคบริโภค ขยายตัว

ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน

ผลจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัว
ตามการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายสาหรับ
การรักษาพยาบาลโรคโควิด 19

อัตราเงินเฟ้อ
เพิ่มขึ้นตามราคาพลังงาน
และราคาโภคภัณฑ์

ประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

การลงทุนเอกชน ขยายตัว
ตามการลงทุนในหมวดเครื่องจักร และเครื่องมือ

การส่งออก ขยายตัว

ร้อยละ

ตามปริมาณและราคาส่งออกที่เพิ่มขึ้น

ตลาดแรงงาน
การจ้างงานปรับตัวดีขึ้น

58.51 ล้านคน

67.71

การท่องเที่ยว ขยายตัว ผลจากดาเนิน

39.62 ล้านคน

18.89 ล้านคน

ร้อยละ

ร้อยละ

1.53

66.16

ร้อยละ

0.31

มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ
อัตราการมีส่วนร่วม
ในกาลังแรงงาน

ข้อมูล : ธนาคารแห่งประเทศไทย, สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผู้ประกันตน

23.92 ล้านคน
มาตรา
33

มาตรา
39
1.92 ล้านคน

มาตรา
40
10.77 ล้านคน
อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตน
ในระบบประกันสังคม (YoY)

11.23 ล้านคน

203.97

203.93

201.34

เมียนมา กัมพูชา ลาว
0.77 ล้านคน

-0.62

7.73

3.79

-0.51

-0.21

1.29

ไตรมาส 1 ปี 2564

ไตรมาส 1 ปี 2565

6.29
5.72

ภาวะความต้องการแรงงาน

อัตราการบรรจุงาน ต่อผู้ลงทะเบียน
อัตราการบรรจุงาน ต่อตาแหน่งว่าง
75.24

74.05
64.78

45.51

63.93

63.87

54.32

48.25
44.48
31.26

จากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า

5.13

6.20

5.71

5.62

ไตรมาส 1 ปี 2565

อัตราค่าจ้างขั้นตา
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563

อัตราค่าจ้าง 320 บาท

อัตราค่าจ้าง 323 บาท

• 21 จังหวัด คือ
กาญจนบุรี ชัยนาท
นครพนม นครสวรรค์
น่าน บึงกาฬ เลย
บุรรี มั ย์ ยโสธร
ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง
พิษณุโลก เพชรบุรี
เพชรบูรณ์ พะเยา
ร้อยเอ็ด สระแก้ว
สุรินทร์ อ่างทอง
อุดรธานี อุตรดิตถ์

• 6 จังหวัด คือ กาฬสินธุ์
จันทบุรี นครนายก
มุกดาหาร สกลนคร
สมุทรสงคราม

• 1 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา

ไตรมาส 1 ปี 2565

6.30

ไตรมาส 1 ปี 2564

อัตราค่าจ้าง 330 บาท

ไตรมาส 1 ปี 2564

2.21 คน

1.99

หมายเหตุ : ไตรมาส 3 ปี 2564 รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40 ตามโครงการเยียวยา
ผู้ประกันตนมาตรา 40 โดยผู้ประกันตนจะได้รับเงินเยียวยา คนละ 5,000 บาท

ตาแหน่งงานว่าง 133,984 อัตรา
ผู้ลงทะเบียน 85,924 คน
บรรจุงาน 64,650 คน

จากไตรมาสก่อนหน้า

อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว
3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา)

5.18

9.17
7.04
-1.75

อัตราการเลิกจ้าง

แรงงานต่างด้าว

อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว
ต่อจานวนผู้มีงานทาทั้งหมด

5.75

11.07
6.86
-5.45

อัตราการว่างงาน

อัตราการมีงานทา

อัตราค่าจ้าง 324 บาท
• 1 จังหวัด คือ ปราจีนบุรี
อัตราค่าจ้าง 331 บาท
• 6 จังหวัด คือ
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร

อัตราค่าจ้าง 313 บาท
• 3 จังหวัด คือ
นราธิวาส ปัตตานี
ยะลา
อัตราค่าจ้าง 325 บาท
• 14 จังหวัด คือ กระบี่
ขอนแก่น เชียงใหม่
ตราด นครราชสีมา
พระนครศรีอยุธยา
พังงา ลพบุรี สงขลา
สระบุรี สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
หนองคาย
อุบลราชธานี

อัตราค่าจ้าง 315 บาท
• 22 จังหวัด คือ
กาแพงเพชร ชัยภูมิ
ชุมพร เชียงราย ตรัง
ตาก พิจิตร แพร่
นครศรีธรรมราช
มหาสารคาม ระนอง
แม่ฮ่องสอน ราชบุรี
ลาปาง ลาพูน สุโขทัย
ศรีสะเกษ สตูล สิงห์บุรี
หนองบัวลาภู อุทัยธานี
อานาจเจริญ

อัตราค่าจ้าง 336 บาท
• 2 จังหวัด คือ ชลบุรี
ภูเก็ต

อัตราค่าจ้าง 335 บาท
• 1 จังหวัด คือ ระยอง

จัดทาโดย : กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โทร. 0 2232 1380 E-mail : labourecon.nss@mol.mail.go.th

สถานการณ์ด้านแรงงาน
เศรษฐกิจขยายตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
การอุปโภคบริโภค ขยายตัว สะท้อนจาก
รายได้เกษตรกรเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัว
เพื่อแก้ปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคม
การลงทุนเอกชน ขยายตัว
สะท้อนจากเงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบ
กิจการ

อัตราเงินเฟ้อ
เพิ่มสูงขึ้นจากราคา
พลังงาน

การส่งออก ทยอยปรับดีขึ้นจากไตรมาส

ตลาดแรงงาน

ก่อน

ทรงตัว

ประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

15.25 ล้านคน

ร้อยละ

72.50

อยู่ในกาลังแรงงาน

(มกราคม – มีนาคม 2565)

11.06 ล้านคน

ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน

ไตรมาส 1 ปี 2565

4.19 ล้านคน

ร้อยละ

ร้อยละ

1.52

71.39

ร้อยละ

0.46

การท่องเที่ยว ขยายตัว จากจานวน
ผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน
อัตราการมีส่วนร่วม
ในกาลังแรงงาน

ข้อมูล : ธนาคารแห่งประเทศไทย, สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

ผู้ประกันตน 10.01 ล้านคน

มาตรา
33
6.05 ล้านคน

มาตรา
39
0.86 ล้านคน

มาตรา
40
3.10 ล้านคน
อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตน
ในระบบประกันสังคม (YoY)

321.03

316.44

302.41

เมียนมา

กัมพูชา

7.44 6.07
-1.81

อัตราการเลิกจ้าง

แรงงานต่างด้าว
1.08 ล้านคน

อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว
ต่อจานวนผู้มีงานทาทั้งหมด

จากไตรมาสก่อนหน้า
จากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า

อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว
3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา)

10.32

6.96

9.45

-1.48

-1.62

0.37

ไตรมาส 1 ปี 2564

ไตรมาส 1 ปี 2565

หมายเหตุ : ไตรมาส 3 ปี 2564 รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40 ตามโครงการเยียวยา
ผู้ประกันตนมาตรา 40 โดยผู้ประกันตนจะได้รับเงินเยียวยา คนละ 5,000 บาท

ภาวะความต้องการแรงงาน

ลาว

0.36 ล้านคน

10.19

3.13 5.40
-5.47

อัตราการว่างงาน

อัตราการมีงานทา

อัตราการบรรจุงาน ต่อผู้ลงทะเบียน
อัตราการบรรจุงาน ต่อตาแหน่งว่าง

ตาแหน่งงานว่าง 47,398 อัตรา
ผู้ลงทะเบียน 26, 756คน
บรรจุงาน 17,796 คน

11.09

11.30

10.88

9.9

3.28
1.21

1.19

1.20

1.15

ไตรมาส 1 ปี 2564

ไตรมาส 1 ปี 2565

อัตราค่าจ้างขั้นตา
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563

73.88

73.11

66.51

63.36
53.01
39.04

40.69

38.85

อัตราค่าจ้าง 331 บาท

37.55
33.97

ไตรมาส 1 ปี 2564

ไตรมาส 1 ปี 2565

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
และสมุทรสาคร

จัดทาโดย : กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โทร. 0 2232 1380 E-mail : labourecon.nss@mol.mail.go.th

สถานการณ์ด้านแรงงาน
ไตรมาส 1 ปี 2565

(มกราคม – มีนาคม 2565)

อยู่ในกาลังแรงงาน

เศรษฐกิจทรงตัวจากไตรมาสก่อน
การอุปโภคบริโภค ทรงตัวจากไตรมาสก่อน
ผลจากมาตรการกระตุ้นการบริโภคภาครัฐ

เพื่อแก้ปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคม

อัตราเงินเฟ้อ
เพิ่มสูงขึ้น

ประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

2.70 ล้านคน

การลงทุนเอกชน ปรับดีขึ้นเล็กน้อยจาก
ไตรมาสก่อน

การส่งออก ขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน

ตลาดแรงงาน

โดยเฉพาะสินค้าผลิตเพื่อส่งออก

การจ้างงานทรง

ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัว

1.82 ล้านคน

0.88 ล้านคน

67.31

ร้อยละ

66.09

ร้อยละ

ร้อยละ

อัตราการมีส่วนร่วม
ในกาลังแรงงาน

อัตราการมีงานทา

อัตราการว่างงาน

อัตราการเลิกจ้าง

ร้อยละ

0.41

1.66

การท่องเที่ยว ทรงตัวจากไตรมาสก่อน
โดยธุรกิจที่พักมีอัตราเข้าพักเฉลี่ยดีขึ้น
ข้อมูล : ธนาคารแห่งประเทศไทย, สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผู้ประกันตน

1.49 ล้านคน

มาตรา
40
0.77 ล้านคน
อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตน
ในระบบประกันสังคม (YoY)

มาตรา
33
0.63 ล้านคน

มาตรา
39
0.09 ล้านคน
302.67

303.57

300.37

เมียนมา

กัมพูชา

5.26 5.55
-0.26

0.06 ล้านคน

อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว
ต่อจานวนผู้มีงานทาทั้งหมด

10.38
0.63

7.60

4.38

0.94

3.25

ไตรมาส 1 ปี 2565

อัตราการบรรจุงาน ต่อผู้ลงทะเบียน
อัตราการบรรจุงาน ต่อตาแหน่งว่าง

ตาแหน่งงานว่าง 5,590 อัตรา
ผู้ลงทะเบียน 5,116 คน
บรรจุงาน 4,329 คน

3.70

3.66

0.35

0.35

0.35

ไตรมาส 1 ปี 2564

94.37
78.60

77.93

71.13

3.55

3.38

84.62
77.44

61.29

อัตราค่าจ้างขั้นตา

อัตราค่าจ้าง 315 บาท
• 1 จังหวัด คือ
สิงห์บุรี

49.02
31.10

ไตรมาส 1 ปี 2565

0.34

ไตรมาส 1 ปี 2565

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563

ไตรมาส 1 ปี 2564

จากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า

1.12

หมายเหตุ : ไตรมาส 3 ปี 2564 รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40 ตามโครงการเยียวยา
ผู้ประกันตนมาตรา 40 โดยผู้ประกันตนจะได้รับเงินเยียวยา คนละ 5,000 บาท

24.87

จากไตรมาสก่อนหน้า

อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว
3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา)

ไตรมาส 1 ปี 2564

ภาวะความต้องการแรงงาน

ลาว

0.02 ล้านคน

3.39

5.85
7.61
-6.77

แรงงานต่างด้าว

อัตราค่าจ้าง 325 บาท
อัตราค่าจ้าง 320 บาท

• 2 จังหวัด คือ ชัยนาท
อ่างทอง

• 3 จังหวัด คือ ลพบุรี
พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี

ภาคกลาง 6 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี และสระบุรี

จัดทาโดย : กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โทร. 0 2232 1380 E-mail : labourecon.nss@mol.mail.go.th

สถานการณ์ด้านแรงงาน ภาคตะวันออก
ไตรมาส 1 ปี 2565

(มกราคม – มีนาคม 2565)

ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน อยู่ในกาลังแรงงาน

เศรษฐกิจขยายตัวจากไตรมาสก่อน
การอุปโภคบริโภค ขยายตัว สะท้อนจาก
การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่
และจานวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัว
เพื่อแก้ปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคม
การลงทุนเอกชน ขยายตัว
สะท้อนจากจานวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
และจานวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่

อัตราเงินเฟ้อ
เพิ่มขึ้น ตามราคาพลังงาน
และอาหารสด

การส่งออก ขยายตัวต่อเนื่องจาก
ไตรมาสก่อน และสอดคล้องกับอุปสงค์
ของประเทศคู่ค้าที่ฟื้นตัว

ตลาดแรงงาน
มีทิศทางดีขึ้นจาการฟื้นตัว
ทางเศรษฐกิจ

ประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

5.25 ล้านคน

ร้อยละ

71.06

3.73 ล้านคน

1.52 ล้านคน

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

อัตราการมีงานทา

อัตราการว่างงาน

อัตราการเลิกจ้าง

70.09

1.21

0.38

การท่องเที่ยว ปรับดีขึ้น
จากการผ่อนคลายมาตรการ COVID-19

ข้อมูล : ธนาคารแห่งประเทศไทย, สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,สานักเศรษฐกิจการคลัง

ผู้ประกันตน

อัตราการมีส่วนร่วม
ในกาลังแรงงาน

แรงงานต่างด้าว

3.14 ล้านคน
มาตรา
33
1.70 ล้านคน

มาตรา
39
0.20 ล้านคน

มาตรา
40
1.24 ล้านคน
อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตน
ในระบบประกันสังคม (YoY)

385.4
346.53

346.33

เมียนมา กัมพูชา ลาว
0.11 ล้านคน

0.33 ล้านคน

อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว
ต่อจานวนผู้มีงานทาทั้งหมด

จากไตรมาสก่อนหน้า
จากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า

อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว
3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา)
9.49

9.59

9.51

1.20

1.17

1.16

8.07

7.64
-2.65
-5.64

7.78
5.10
0.57

11.98

7.97

7.31

2.02

2.06

4.45

ไตรมาส 1 ปี 2564

ไตรมาส 1 ปี 2565

1.22

ไตรมาส 1 ปี 2564

ไตรมาส 1 ปี 2565

ภาวะความต้องการแรงงาน

หมายเหตุ : ไตรมาส 3 ปี 2564 รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40 ตามโครงการเยียวยา
ผู้ประกันตนมาตรา 40 โดยผู้ประกันตนจะได้รับเงินเยียวยา คนละ 5,000 บาท

อัตราการบรรจุงาน ต่อผู้ลงทะเบียน
อัตราการบรรจุงาน ต่อตาแหน่งว่าง

ตาแหน่งงานว่าง 16,638 อัตรา
ผู้ลงทะเบียน 6,468 คน
บรรจุงาน 4,872 คน

อัตราค่าจ้างขั้นตา
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563

อัตราค่าจ้าง 320 บาท
89.44

78.30
69.82
60.16

75.32

• 1 จังหวัด คือ สระแก้ว
อัตราค่าจ้าง 325 บาท

23.40

28.34
19.84

ไตรมาส 1 ปี 2564

29.28
11.48

• 1 จังหวัด คือ ตราด

อัตราค่าจ้าง 323 บาท
• 2 จังหวัด คือ จันทบุรี
นครนายก
อัตราค่าจ้าง 330 บาท
• 1 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา

อัตราค่าจ้าง 324 บาท
• 1 จังหวัด คือ
ปราจีนบุรี
อัตราค่าจ้าง 335 บาท
• 1 จังหวัด คือ ระยอง

อัตราค่าจ้าง 336 บาท
• 1 จังหวัด คือ ชลบุรี
ไตรมาส 1 ปี 2565

ภาคตะวันออก 8 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว

จัดทาโดย : กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โทร. 0 2232 1380 E-mail : labourecon.nss@mol.mail.go.th

สถานการณ์ด้านแรงงาน
ไตรมาส 1 ปี 2565

(มกราคม – มีนาคม 2565)

อยู่ในกาลังแรงงาน

เศรษฐกิจขยายจากไตรมาสก่อน
การอุปโภคบริโภค ขยายตัว

ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน

สะท้อนจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
ณ ราคาคงที่

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัว
เพื่อแก้ปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคม
การลงทุนเอกชน ขยายตัว สะท้อนจาก
จานวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่

อัตราเงินเฟ้อ
เพิ่มขึ้น ตามราคาพลังงาน
และอาหารสด

การส่งออก ขยายตัวต่อเนื่องจาก
ไตรมาสก่อน และสอดคล้องกับอุปสงค์
ของประเทศคู่ค้าที่ฟื้นตัว

ตลาดแรงงาน

ประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

3.06 ล้านคน

ร้อยละ

68.45

ร้อยละ

67.69

0.97 ล้านคน

ร้อยละ

0.93

ร้อยละ

0.46

การท่องเที่ยว ขยายตัว จากจานวน

มีทิศทางดีขึ้น

ผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน
ข้อมูล : ธนาคารแห่งประเทศไทย, สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผู้ประกันตน

อัตราการมีส่วนร่วม
ในกาลังแรงงาน

อัตราการมีงานทา

มาตรา
39
0.08 ล้านคน
424.32

422.05

มาตรา
33
0.38 ล้านคน
415.37

เมียนมา กัมพูชา ลาว
0.06 ล้านคน

7.23 8.23
-1.69

-0.88

9.25
14.03

ไตรมาส 1 ปี 2564

0.15 ล้านคน

อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว
ต่อจานวนผู้มีงานทาทั้งหมด

อัตราการเลิกจ้าง

จากไตรมาสก่อนหน้า
จากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า

อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว
3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา)
6.23

13.58

อัตราการว่างงาน

แรงงานต่างด้าว

1.50 ล้านคน

มาตรา
40
1.04 ล้านคน
อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตน
ในระบบประกันสังคม (YoY)

9.70
7.41
-4.56

2.09 ล้านคน

6.96

7.18

7.10

0.42

0.43

0.42

4.55
1.50

ไตรมาส 1 ปี 2565

0.43

ไตรมาส 1 ปี 2564

ไตรมาส 1 ปี 2565

ภาวะความต้องการแรงงาน

หมายเหตุ : ไตรมาส 3 ปี 2564 รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40 ตามโครงการเยียวยา
ผู้ประกันตนมาตรา 40 โดยผู้ประกันตนจะได้รับเงินเยียวยา คนละ 5,000 บาท

อัตราการบรรจุงาน ต่อผู้ลงทะเบียน
อัตราการบรรจุงาน ต่อตาแหน่งว่าง

ตาแหน่งงานว่าง 7,015 อัตรา
ผู้ลงทะเบียน 4,636 คน
บรรจุงาน 3,901 คน

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563

83.31

72.56
64.85

อัตราค่าจ้างขั้นตา

84.15

64.12

อัตราค่าจ้าง 315 บาท
• 1 จังหวัด คือ ราชบุรี

55.61

อัตราค่าจ้าง 323 บาท

47.12
39.23
22.40

ไตรมาส 1 ปี 2564

อัตราค่าจ้าง 320 บาท
• 2 จังหวัด คือ เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
ประจวบคีรีขันธ์

31.64

• 1 จังหวัด คือ
สมุทรสงคราม
ไตรมาส 1 ปี 2565

อัตราค่าจ้าง 325 บาท
• 1 จังหวัด คือ
สุพรรณบุรี

ภาคตะวันตก 6 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

จัดทาโดย : กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โทร. 0 2232 1380 E-mail : labourecon.nss@mol.mail.go.th

สถานการณ์ด้านแรงงาน
ไตรมาส 1 ปี 2565

อยู่ในกาลังแรงงาน

(มกราคม – มีนาคม 2564)

เศรษฐกิจปรับดีขึ้นไตรมาสก่อน
การอุปโภคบริโภค หดตัวน้อยลง

ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน

จากหมวดบริการที่ปรับตัวดีขึ้นตามการท่องเที่ยว

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัว
ทั้งรายจ่ายประจาและรายจ่ายลงทุน

อัตราเงินเฟ้อ
สูงขึ้น จากราคาพลังงาน
และราคาอาหารสด

ประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

9.52 ล้านคน

3.28 ล้านคน

การลงทุนเอกชน ขยายตัว
จากการลงทุนเพื่อการผลิต

65.56

ร้อยละ

63.90

ร้อยละ

อัตราการมีส่วนร่วม
ในกาลังแรงงาน

อัตราการมีงานทา

อัตราการว่างงาน

ร้อยละ

การส่งออก ขยายตัว

1.63

ร้อยละ

0.59

ตามการค้ากับเมียนมา และสปป.ลาว

ตลาดแรงงาน
การจ้างงานคงตัว

การท่องเที่ยว ขยายตัว
ตามการผ่อนคลายมาตรการโควิด 19

ข้อมูล : ธนาคารแห่งประเทศไทย, สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผู้ประกันตน

2.28 ล้านคน

มาตรา
40
1.22 ล้านคน
อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตน
ในระบบประกันสังคม (YoY)

มาตรา
33
0.78 ล้านคน

มาตรา
39
0.28 ล้านคน
59.60

60.15

59.35

เมียนมา กัมพูชา ลาว
0.08 ล้านคน

9.74

7.68

7.87
-1.60

9.84

0.04

0.25 ล้านคน

4.00

4.08

4.10

2.99

3.05

3.04

ไตรมาส 1 ปี 2564

จากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า

4.05

1.24

7.94
1.23

จากไตรมาสก่อนหน้า

อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว
3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา)

2.63

11.31

อัตราการเลิกจ้าง

แรงงานต่างด้าว

อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว
ต่อจานวนผู้มีงานทาทั้งหมด

3.60

-3.45

6.24 ล้านคน

1.79
4.10

ไตรมาส 1 ปี 2565

ไตรมาส 1 ปี 2564

ไตรมาส 1 ปี 2565

ภาวะความต้องการแรงงาน

หมายเหตุ : ไตรมาส 3 ปี 2564 รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40 ตามโครงการเยียวยา
ผู้ประกันตนมาตรา 40 โดยผู้ประกันตนจะได้รับเงินเยียวยา คนละ 5,000 บาท

อัตราการบรรจุงาน ต่อผู้ลงทะเบียน
อัตราการบรรจุงาน ต่อตาแหน่งว่าง

ตาแหน่งงานว่าง 18,551 อัตรา
ผู้ลงทะเบียน 12,932 คน
บรรจุงาน 10,329 คน

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563

79.87

74.31
67.02
65.20
42.88

ไตรมาส 1 ปี 2564

อัตราค่าจ้างขั้นตา

64.69
55.68

54.80
53.01
38.14

ไตรมาส 1 ปี 2565

อัตราค่าจ้าง 315 บาท
• 10 จังหวัด คือ ลาพูน

ลาปาง แพร่ สุโขทัย
แม่ฮ่องสอน อุทัยธานี
พิจิตร เชียงราย ตาก
กาแพงเพชร

อัตราค่าจ้าง 320 บาท
• 6 จังหวัด คือ น่าน
อุตรดิตถ์ พะเยา

อัตราค่าจ้าง 320 บาท
• 1 จังหวัด คือ เชียงใหม่

นครสวรรค์
พิษณุโลก เพชรบูรณ์

ภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ ลาพูน ลาปาง แพร่ สุโขทัย แม่ฮ่องสอน อุทัยธานี พิจิตร เชียงราย ตาก น่าน
กาแพงเพชร อุตรดิตถ์ พะเยา นครสวรรค์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเชียงใหม่

จัดทาโดย : กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โทร. 0 2232 1380 E-mail : labourecon.nss@mol.mail.go.th

สถานการณ์ด้านแรงงาน
ไตรมาส 1 ปี 2565

(มกราคม – มีนาคม 2565)

อยู่ในกาลังแรงงาน

เศรษฐกิจหดตัวน้อยลงจากไตรมาสก่อน
การอุปโภคบริโภค หดตัวน้อยลง

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัว
โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุน ขณะที่รายจ่าย
ประจาชะลอลง

อัตราเงินเฟ้อ
สูงขึน้ ตามราคาพลังงาน
และอาหารสด

9.33 ล้านคน

ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน

จากสินค้าในชีวิตประจาวัน และการใช้จ่าย
ด้านการท่องเที่ยว

ประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

15 ล้านคน

5.67 ล้านคน

การลงทุนเอกชน ขยายตัวต่อเนื่อง
การส่งออก หดตัวสูง

ตลาดแรงงาน

62.21

ร้อยละ

59.94

ร้อยละ

ร้อยละ

อัตราการมีส่วนร่วม
ในกาลังแรงงาน

อัตราการมีงานทา

อัตราการว่างงาน

อัตราการเลิกจ้าง

ร้อยละ

ทั้งด้านก่อสร้างและเครื่องจักร

0.54

1.24

จากภาวะการนาเข้าจากจีนเป็นสาคัญ

ปรับดีขึ้นบ้าง แต่ความเชื่อมั่น
การจ้างงานยังอยู่ในระดับต่า

การท่องเที่ยว ขยายตัว
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ข้อมูล : ธนาคารแห่งประเทศไทย, สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผู้ประกันตน 2.78 ล้านคน
มาตรา
40
1.60 ล้านคน
อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตน
ในระบบประกันสังคม (YoY)

มาตรา
33
0.94 ล้านคน

มาตรา
39
0.24 ล้านคน
93.94

94.13
85.42

แรงงานต่างด้าว

เมียนมา กัมพูชา ลาว
0.02 ล้านคน

0.05 ล้านคน

อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว
ต่อจานวนผู้มีงานทาทั้งหมด

จากไตรมาสก่อนหน้า
จากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า

อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว
3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา)
0.64
0.62
0.60

0.60

0.56

0.55

0.59
12.32

10.12

7.74
-1.17

7.83
0.23

0.57

12.85

11.25

2.40

3.78

ไตรมาส 1 ปี 2564

6.65
0.55

ไตรมาส 1 ปี 2565

ไตรมาส 1 ปี 2564

ไตรมาส 1 ปี 2565

ภาวะความต้องการแรงงาน

หมายเหตุ : ไตรมาส 3 ปี 2564 รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40 ตามโครงการเยียวยา
ผู้ประกันตนมาตรา 40 โดยผู้ประกันตนจะได้รับเงินเยียวยา คนละ 5,000 บาท

อัตราการบรรจุงาน ต่อผู้ลงทะเบียน
อัตราการบรรจุงาน ต่อตาแหน่งว่าง

ตาแหน่งงานว่าง 18,888 อัตรา
ผู้ลงทะเบียน 14,448 คน
บรรจุงาน 11,342 คน

47.83

ไตรมาส 1 ปี 2564

62.42
66.21

อัตราค่าจ้าง 323 บาท

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563

78.50
65.42

อัตราค่าจ้างขั้นตา

67.87
61.75
58.88

60.05

42.42

ไตรมาส 1 ปี 2565

อัตราค่าจ้าง 315 บาท
5 จังหวัด คือ ชัยภูมิ
มหาสารคาม
ศรีสะเกษ อานาจเจริญ
หนองบัวลาภู

อัตราค่าจ้าง 320 บาท
8 จังหวัด คือ นครพนม
บึงกาฬ บุรีรัมย์ เลย
ยโสธร สุรินทร์ อุดรธานี
ร้อยเอ็ด

3 จังหวัด คือ กาฬสินธุ์
มุกดาหาร สกลนคร
อัตราค่าจ้าง 325 บาท
4 จังหวัด คือ ขอนแก่น

นครราชสีมา หนองคาย
อุบลราชธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ มหาสารคาม ศรีสะเกษ อานาจเจริญ หนองบัวลาภู
นครพนมบึงกาฬ บุรีรัมย์ เลย ยโสธร สุรินทร์ อุดรธานี ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์มุกดาหาร สกลนคร หนองคาย
ขอนแก่นนครราชสีมา และอุบลราชธานี

จัดทาโดย : กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โทร. 0 2232 1380 E-mail : labourecon.nss@mol.mail.go.th

สถานการณ์ด้านแรงงาน
ไตรมาส 1 ปี 2565

(มกราคม – มีนาคม 2565)

ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน อยู่ในกาลังแรงงาน

เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อน
การอุปโภคบริโภค หดตัวน้อยลง

อัตราเงินเฟ้อ

จากหมวดบริการและยานยนต์ที่กลับมา
ขยายตัว
การใช้จ่ายภาครัฐ ทรงตัว
โดยรายจ่ายลงทุนหดตัว ขณะที่รายจ่าย
ประจาขยายตัว

สูงขึน้ ตามราคาพลังงาน
และอาหารสด

การลงทุนเอกชน ขยายตัวต่อเนื่อง
ตามการนาเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต

การส่งออก หดตัว
จากยางพาราแปรรูปที่ชะลอลง
ตลาดแรงงาน

ประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

7.73 ล้านคน

5.34 ล้านคน

2.39 ล้านคน

69.15

ร้อยละ

67.48

ร้อยละ

2.38

1.30

อัตราการมีส่วนร่วม
ในกาลังแรงงาน

อัตราการมีงานทา

อัตราการว่างงาน

อัตราการเลิกจ้าง

ร้อยละ

ร้อยละ

การท่องเที่ยว ขยายตัว

ปรับดีขึ้น

นักท่องเที่ยวต่างชาติดีขึ้นจากการผ่อนคลาย
มาตรการเข้าประเทศ

ข้อมูล : ธนาคารแห่งประเทศไทย, สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผู้ประกันตน

2.64 ล้านคน

มาตรา
40
1.73 ล้านคน
อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตน
ในระบบประกันสังคม (YoY)

มาตรา
33
0.74 ล้านคน

มาตรา
39
0.17 ล้านคน
228.84

231.21

228.37

เมียนมา กัมพูชา ลาว
0.13 ล้านคน

แรงงานต่างด้าว
0.30 ล้านคน

อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว
ต่อจานวนผู้มีงานทาทั้งหมด

5.44

6.79
-14.54

20.54
6.80
-9.80

จากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า

อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว
3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา)

5.88

23.78

จากไตรมาสก่อนหน้า

15.48
-3.06

5.11

1.74

-4.94

2.63

ไตรมาส 1 ปี 2564

ไตรมาส 1 ปี 2565

5.62

6.00
5.74

5.90
5.64

5.17

ไตรมาส 1 ปี 2564

ไตรมาส 1 ปี 2565

ภาวะความต้องการแรงงาน

หมายเหตุ : ไตรมาส 3 ปี 2564 รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40 ตามโครงการเยียวยา
ผู้ประกันตนมาตรา 40 โดยผู้ประกันตนจะได้รับเงินเยียวยา คนละ 5,000 บาท

อัตราการบรรจุงาน ต่อผู้ลงทะเบียน
อัตราการบรรจุงาน ต่อตาแหน่งว่าง

ตาแหน่งงานว่าง 19,904 อัตรา
ผู้ลงทะเบียน 15,568 คน
บรรจุงาน 12,081 คน

70.72

67.10
57.92

54.31

77.60
64.75

60.70

58.61

56.43
49.50

ไตรมาส 1 ปี 2564

อัตราค่าจ้างขั้นตา

อัตราค่าจ้าง 320 บาท
1 จังหวัด คือ พัทลุง

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563

อัตราค่าจ้าง 313 บาท
3 จังหวัด คือ ปัตตานี

ยะลา นราธิวาส

อัตราค่าจ้าง 315 บาท
5 จังหวัด คือ ชุมพร

อัตราค่าจ้าง 325 บาท
4 จังหวัด คือ สงขลา

นครศรีธรรมราช ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา
ตรัง สตูล
กระบี่

อัตราค่าจ้าง 336 บาท
1 จังหวัด คือ ภูเก็ต

ไตรมาส 1 ปี 2565

ภาคใต้ 14 จังหวัด ได้แก่ ชุมพรนครศรีธรรมราช ระนอง ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่
ภูเก็ต ปัตตานียะลา และนราธิวาส

จัดทาโดย : กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานรายสาขา กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โทร. 0 2232 1380 E-mail : labourecon.nss@mol.mail.go.th

