
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจแรงงาน เดือนมิถุนายน 2563
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ผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

จ านวนผู้ว่างงาน อัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY%) 

395,693 คน %YoY = 120.42
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จ านวนผู้ถูกเลิกจ้าง อัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY%)

ผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
จากสาเหตุการเลิกจ้าง

145,747 คน
%YoY = 461.86

การจา้งงาน
ผูป้ระกนัตนในระบบประกนัสงัคม (ม.33)
มอีตัราการหดตวั

การวา่งงาน
ผูข้อรบัประโยชนท์ดแทนกรณีวา่งงาน

ในระบบประกนัสงัคม มอีตัราการขยายตวั

การเลกิจา้ง
ผูข้อรบัประโยชนท์ดแทนกรณีว่างงานในระบบ

ประกนัสงัคมสาเหตเุลกิจา้ง มอีตัราการขยายตวั
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จ านวนรวมท้ังสิ้น อัตราการเปลี่ยนแปลง (%YOY)

จ านวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร

%YoY = -21.592,459,785 คน

แรงงานตา่งดา้ว

คนต่างดา้วที่ไดร้บัอนุญาตท างานคงเหลือ

ทั่วราชอาณาจกัร มอีตัราการหดตวั

การวา่งงานของแรงงานตา่งดา้ว

ผู ้ข อ ร ับป ร ะ โยชน์ทดแทนกรณีว่ า ง ง าน

ของผูป้ระกนัตนตา่งดา้ว มอีตัราการขยายตวั

11,295,514 คน %YoY = -2.54
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การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนต่างด้าว

จ านวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนต่างด้าว 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY)

%YoY = 3,905.7622,272 คน
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สถานการณ์: การจ้างงานในระบบของผู้ประกันตน ม. 33 ณ เดือนมิถุนายน 2563 เท่ากับ 11,295,514 คน 

สถานการณจ์า้งงานเขา้สูว่กิฤตเดอืนที2่: การจ้างงานหดตัวร้อยละ -2.54 ต่อปี (yoy) หดตัวแรงขึ้นจากเดือน
ก่อนหน้าโดยลดลง 294,867 คนต่อปี ต่่ากว่าเกณฑ์วิกฤตที่ -0.92 ต่อปี (yoy) สอดคล้องกับที่ประมาณการไว้ในระบบเตือนภัย
ด้านแรงงานว่าจะเกิดวิกฤตการจ้างงานขึ้นในช่วงนี้

การจ้างงาน ภาคเกษตรกรรม (เกษตรกรรม ป่าไม้ และประมง) 126,860 คน (หรือสัดส่วนร้อยละ 1.12) ขยายตัวร้อยละ 1.86 ต่อปี
ภาคอุตสาหกรรม (อาทิ เหมืองแร่ การผลิตสิ่งทอ ยานยนต์) 3.29 ล้านคน (หรือสัดส่วนร้อยละ 29.10) หดตัวตัวร้อยละ -4.14 ต่อปี
ภาคบริการ (อาทิ ก่อสร้าง การค้า) 5.91 ล้านคน (หรือสัดส่วนร้อยละ 52.35) หดตัวร้อยละ -0.47 ต่อปี

ประเภทกิจการที่มีการจ้างงานสูงสุด คือ อุตสาหกรรมการผลิต 3.20 ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ 28.29 ของลูกจ้างทั้งหมด) โดยแรงงานส่วนใหญ่อยู่
ในสาขาการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ยางและพลาสติก คอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์ฯ ผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ ยานยนต์ฯ  ตามล่าดับ เป็นส่าคัญ 
รองลงมา คือ  การค้า 1.67 ล้านคน (ร้อยละ 14.79) การบริหารราชการฯ 1.08 ล้านคน (ร้อยละ 9.55) ก่อสร้าง 0.60 ล้านคน (ร้อยละ 5.28)  
และกิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 0.45 ล้านคน (ร้อยละ 4.01) ตามล่าดับ เป็นส่าคัญ

การขยายตัวรายสาขา:

หมายเหตุ: จ่านวนผู้ประกันตน ม. 33 ที่ไม่สามารถแยกประเภทกิจการได้ (tsic99999) มีจ่านวน 1,968,219 คน

สถานการณ์การจ้างงานในระบบของผู้ประกันตน ม. 33  

การคาดการณ์สถานการณ์ตลาดแรงงานไทย ประจ่าเดือน มิถุนายน 2563, ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน, http://warning.mol.go.th กองเศรษฐกิจการแรงงาน ส่านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

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

1. การบริหารราชการ: +214,414 คน (51.25%)
2. การค้า: +31,717 คน (1.91%)
3. ก่อสร้าง: +20,573 คน (3.51%)
4. กิจกรรมไปรษณีย์และการรับส่งพัสดุภัณฑ์: +13,929 คน (55.46%)
5. การขนส่งทางบกและท่อล่าเลียง: +12,748 คน (5.73%)
6. การบริการรักษาความปลอดภัยและการสืบสวน: +7,728 คน (3.82%)
7. กิจกรรมด้านสุขภาพมนุษย์: +6,714 คน (4.19%)
8. การบริการสนับสนุนงานส่านักงาน: +6,241 คน (16.15%)
9. การจัดท่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ: +5,465 คน (11.15%)
10. กิจกรรมบริการทางการเงิน (ยกเว้นการประกันภัยฯ) : +4,516 คน (2.25%)

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

*1. ที่พักแรม: -20,577 คน (-7.94%)
*2. การผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม: -13,517 คน (-5.47%)
3. การผลิตยานยนต์ฯ: -8,611 คน (-2.86%)
4. การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ: -8,275 คน (-6.89%)
5. การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก: -5,825 คน (-1.56%)
6. การผลิตเครือ่งหนังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง: -4,746 คน (-6.61%)
7. การผลิตเคมีภัณฑ์ฯ: -4,703 คน (-3.54%)
8. การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ฯ: -3,917 คน (-1.30%)
*9.ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว การจัดน่าเที่ยวฯ: -3,719 คน (-8.69%) 
10. การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ฯ: -3,667 คน (-5.35%)

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

ความเคลื่อนไหวของการจ้างงานในหมวดอุตสาหกรรม (จ้างงานเพ่ิมขึ้นหรือลดลง)

+2,314
(1.86%)

-141,443
(-4.24%)

+701
(0.12)

-20,881
(-1.23%)

+19,169
(4.50%)

-65,233
(-13.10%)

หน่วย : คน

อุตสาหกรรมหลัก สาขาการผลิตหลกั

-9,052
(-1.69%)

-13,990
(--3.74%)

-14,514
(--4.80%) -17,016

(-5.64%)

-5,360
(-1.80%)

-26,241
(-10.62%)

หน่วย : คน

(หมายเหตุ: * ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างรุนแรงจากสถานการณ์  
COVID-19)

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


สถานการณ์: การว่างงานในระบบ (ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานตาม ม. 33) ณ เดือนมิถุนายน 2563 เท่ากับ 395,693 คน

สถานการณว์า่งงานเขา้สูว่กิฤตตดิตอ่กนัเป็นเดอืนที ่3: การว่างงานขยายตัวร้อยละ 120.42
ต่อปี (yoy) เร่งขึ้นแรงจากเดือนก่อนหน้าโดยเพิ่มขึ้น 216,178 คนต่อปี สูงกว่าเกณฑ์วิกฤตที่ 40,520 คนต่อปี สอดคล้องกับท่ี
ประมาณการไว้ในระบบเตือนภัยด้านแรงงานเมื่อเดือนกันยายน 2562 ว่าจะเกิดวิกฤตว่างงานแบบระยะยาวข้ึนในช่วงนี้

การว่างงานจากสาเหตุลาออก ร้อยละ 59.82 รองลงมา คือ เลิกจ้าง ร้อยละ 36.83 สาเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้าง ร้อยละ 3.35
การว่างงาน ภาคเกษตรกรรม (เกษตรกรรม ป่าไม้ และประมง) 1,946 คน (หรือสัดส่วนร้อยละ 0.49) ขยายตัวร้อยละ 38.21 ต่อปี

ภาคอุตสาหกรรม (อาทิ การผลิตสิ่งทอ การผลิตยานยนต์) 93,122 คน (หรือสัดส่วนร้อยละ 23.53) ขยายตัวร้อยละ 94.83 ต่อปี
ภาคบริการ (อาทิ ก่อสร้าง การค้า) 203,389 คน (หรือสัดส่วนร้อยละ 51.40) ขยายตัวร้อยละ 132.93 ต่อปี

ประเภทกิจการที่มีการว่างงานสูงสุด คือ อุตสาหกรรมการผลิต 90,702 คน (คิดเป็นร้อยละ 22.92 ของผู้ว่างงานท้ังหมด) โดยส่วนใหญ่
อยู่ในสาขาการผลติผลิตภัณฑ์อาหาร คอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์ฯ ยางและพลาสติก ผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ฯ การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ 
และยานยนต์ฯ ตามล่าดับ เป็นส่าคัญ 
รองลงมา คือ การค้า 58,441 คน (ร้อยละ 14.77) ที่พักแรม/ร้านอาหาร 43,157 คน (ร้อยละ10.91) กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน
21,713 คน (ร้อยละ 5.49) ก่อสร้าง 17,070 คน (ร้อยละ 4.31) และขนส่ง/สถานที่เก็บสนิค้า 16,041 คน (ร้อยละ 4.05) ตามล่าดับ
เป็นส่าคัญ

การขยายตัวรายสาขา: 

หมายเหตุ: จ่านวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ที่ไม่สามารถแยกประเภทกิจการได้ (tsic99999) มีจ่านวน 97,236 

คน

สถานการณ์การว่างงานในระบบของผู้ประกันตน ม. 33 

การคาดการณ์สถานการณ์ตลาดแรงงานไทย ประจ่าเดือน เมษายน 2563, ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน, http://warning.mol.go.th กองเศรษฐกิจการแรงงาน ส่านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

*1. การค้าส่งค้าปลีก: +8,201 คน (32.88%)
*2. ที่พักแรม: +7,494 คน (138.03%)
*3. การบริการอาหารและเครือ่งดื่ม: +4,115 คน (99.09%)
4. การบริหารราชการ: +3,544 คน (142.10%)
5. การขนส่งทางบกและท่อล่าเลียง: +2,373 คน (68.60%)
*6. กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยวฯ: +1,710 คน (220.07%)
7. การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก: +1,648 คน (40.55%)
8. การก่อสร้างอาคาร: +1,599 คน (45.49%)
9. การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร: +1,565 คน (19.93%)
*10. กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์: +1,506 คน (62.55%)

1. การท่าเหมืองฯ และกิจกรรมสนับสนุน: 6.51
*2. กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยวฯ: 6.09
*3. ที่พักแรม: 5.07
4. กิจกรรมห้องสมดุและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่น ๆ : 4.63
*5. กิจกรรมบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ: 4.31
6. การขนส่งทางน้่า: 3.99
*7. กิจกรรมศิลปะ และความบันเทิง: 3.58
*8. กิจกรรมกีฬา และนันทนาการ: 3.52
*9. การบริการอาหารและเครือ่งดื่ม: 3.27
10. การผลิตภาพยนตร์ รายการทีวีฯ: 3.21

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

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

การคาดการณ์สถานการณ์ตลาดแรงงานไทย ประจ่าเดือน มิถุนายน 2563, ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน, http://warning.mol.go.th กองเศรษฐกิจการแรงงาน ส่านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ความเคลื่อนไหวของการว่างงานในหมวดอุตสาหกรรม (ว่างงานที่เพิ่มขึ้น)

+538
(38.21%)

+44,211
(95.10%)

+9,482
(124.96%)

+28,723
(96.65%)

+9,161
(133.15%)

+33,123
(330.11%)

หน่วย : คน

อุตสาหกรรมหลัก สาขาการผลิตหลกั+5,729 
(75.62%)

+3,833
(90.51%) 

+4,317
(119.49%) 

+3,153 
(110.28%) +2,460

(43.80%)

+5,308 
(133.64%)

หน่วย : คน

(หมายเหตุ: * ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างรุนแรงจากสถานการณ์ COVID-19)

http://warning.mol.go.th/
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สถานการณ์: การเลิกจา้งในระบบ (ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสาเหตุเลิกจา้ง) ณ เดือนมิถุนายน 2563 เท่ากับ 145,747 คน

สถานการณเ์ลกิจา้งเขา้สูว่กิฤตตดิตอ่กนัเป็นเดอืนที ่3: ขยายตัวร้อยละ 461.86 ต่อปี (yoy)
เร่งขึ้นแรงจากเดือนก่อนหน้าโดยเพิ่มขึ้น 119,807 คนต่อปี สูงกว่าเกณฑ์ที่ 18,820 คนต่อปี สอดคล้องกับท่ีประมาณการไว้ใน
ระบบเตือนภัยด้านแรงงานเมื่อเดือนกันยายน 2562 ว่าจะเกิดวิกฤตเลิกจ้างแบบระยะยาวข้ึนในช่วงนี้

การเลิกจ้าง ภาคเกษตรกรรม (เกษตรกรรม ป่าไม้ และประมง) 379 คน (หรือสัดส่วนร้อยละ 0.26) ขยายตัวร้อยละ 65.50 ต่อปี
ภาคอุตสาหกรรม (อาทิ การผลิตสิ่งทอ ยานยนต์ เป็นต้น) 34,327 คน (หรือสัดส่วนร้อยละ 23.55) ขยายตัวร้อยละ 323.32 ต่อปี 
ภาคบริการ (อาทิ ก่อสร้าง การค้า เป็นต้น) 68,974 คน (หรือสัดส่วนร้อยละ 47.32) ขยายตัวร้อยละ 714.72 ต่อปี

ประเภทกิจการที่มีการเลิกจ้างสูงสุด คือ อุตสาหกรรมการผลิต 33,640 คน (คิดเป็นร้อยละ 23.08 ของผู้ถูกเลิกจ้างท้ังหมด) 
โดยส่วนใหญ่อยู่ในสาขาการผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์อาหาร ยานยนต์ฯ ผลิตภัณฑ์
โลหะประดิษฐ์ และเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ตามล่าดับ เป็นส่าคัญ
รองลงมา คือ ที่พักแรม/ร้านอาหาร 21,654 คน (ร้อยละ 14.86) การค้า 16,065 คน (ร้อยละ 11.02) กิจกรรมการบริหารและการ
บริการสนับสนุน 6,496 คน (ร้อยละ 4.46) ขนส่ง/สถานที่เก็บสินค้า 4,736 คน (ร้อยละ 3.25) และก่อสร้าง 4,565 คน (ร้อยละ 3.13) 
ตามล่าดับ เป็นส่าคัญ

การขยายตัวรายสาขา:

หมายเหตุ: จ่านวนผู้ขอรบัประโยชน์ทดแทนกรณีวา่งงานสาเหตุเลิกจา้งที่ไมส่ามารถแยกประเภทกิจการได ้(tsic99999) มีจ่านวน 42,067 คน

สถานการณ์การเลิกจ้างในระบบของผู้ประกันตน ม. 33 

*1. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร: +6,636 คน (826.26%)
*2. การค้าส่งค้าปลีก: +3,701 คน (141.69%)
*3. กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยวฯ: +1,252 คน (716.57%)
4. การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก +1,188 คน (291.45%)
5. การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ: +1,114 คน (151.85%)
*6. กิจกรรมอสังหาริมทรพัย์: +902 คน (283.28%)
7. การผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง: +869 คน (251.55%) 
8. การขนส่งทางบกและท่อล่าเลียง: +838 คน (235.34%)
*9. การผลิตเสื้อผ้าเครือ่งแต่งกาย: +788 คน (184.74%)
*10. การค้าส่งปลีก และการซ่อมยานยนตฯ์: +652 คน (284.28%)

*1. กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยวฯ: 3.59
2. การท่าเหมือง และกิจกรรมสนับสนุน: 3.24
3. การขนส่งทางน้่า: 1.90
*4. ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ: 1.76
5. การผลิตภาพยนตร์ รายการทีวีฯ: 1.58
6. การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ : 1.10 กิจกรรมทางวิชาชีพฯ: 1.10
*7. การผลิตเสือ้ผ้าเครือ่งแต่งกาย: 1.04 การผลิตเครื่องหนังฯ: 1.04
8. การโฆษณาและการวิจัยตลาด: 0.94 การบริการอาหารและ 

เครื่องดื่ม: 0.94
9. การจัดพิมพ์จ่าหน่ายหรือเผยแพร:่0.89 การขนส่งทางอากาศ: 0.89
10. กิจกรรมการให้เช่า: 0.85

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

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

การคาดการณ์สถานการณ์ตลาดแรงงานไทย ประจ่าเดือน มิถุนายน 2563, ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน, http://warning.mol.go.th กองเศรษฐกิจการแรงงาน ส่านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ความเคลื่อนไหวของการเลิกจ้างในหมวดอุตสาหกรรม (เลิกจ้างที่เพ่ิมขึ้น)

สาขาการผลิตหลกั

+2,181
(330.96%)

+695
(669.77%)

+2,185
(596.99%)

+2,379
(555.84%) +2,070

(119.65%)

+3,452
(395.07%)

หน่วย : คน

+150
(65.50%)

+25,704
(323.89%)

+3,579
(362.98%)

+13,335
(488.46%)

+3,702
(358.03%)

+20,836
(2,547.19%)

หน่วย : คน

อุตสาหกรรมหลัก

(หมายเหตุ: *ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างรุนแรงจากสถานการณ์ COVID-19)
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