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สถานการณ ต ลาดแรงงานเดื อ นกั น ยายน 2563
นายจ า ง/สถานประกอบการแจ ง ความต อ งการแรงงานผ า น
กรมการจัดหางาน จำนวน 461,642 อัตรา ผูประกันตนในระบบ
ประกันสังคม (มาตรา 33) จำนวน 11,093,914 คน และมีผขู อรับ
ประโยชนทดแทนกรณีวางงาน จำนวน 487,980 คน เพิ่มขึ้นจาก
ชวงเดียวกันของปกอ น รอยละ 183.03 สาเหตุการวางงานมากทีส่ ดุ
คือ เลิกจาง รอยละ 49.62
ทั้งนี้ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดขอมูลและติดตาม
สถานการณตลาดแรงงาน และบทความตาง ๆ ไดจากเว็บไซต
https://doe.go.th/lmia หรือ Facebook ที่ Thai Labour
Market Information
กองบรรณาธิการ

1

สถานการณ ก ารว า งงานและการเลิ ก จ า ง

NEED
A JOB!

ณ เดือนกันยายน 2563 มีจำนวนสถานประกอบการ 486,192 แหง มีผูประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) จำนวน 11,093,914 คน
และมีผูประกันตนมาขึ้นทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน จำนวน 487,980 คน คิดเปนรอยละ 4.40 ของผูประกันตนมาตรา 33
เมือ่ เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอ น พบวา มีผขู อรับประโยชนทดแทนเพิม่ ขึน้ 315,568 คน คิดเปนรอยละ 183.03 โดยสาเหตุการวางงานมากทีส่ ดุ
คือ เลิกจาง รอยละ 49.62 รองลงมา คือ ลาออกจากงาน รอยละ 48.06 และสิ้นสุดสัญญาจาง รอยละ 2.33
ป 2562

ป 2563

หนวย : คน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

170,455

ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน
(หนวย : แสนคน)
11.69
1.72
11.65
1.62
1.52
11.69
11.73
1.70
11.52
2.15
11.39
3.32
11.29
3.96
11.17
4.10
11.12
4.35
11.09
4.88

174,079

ก.ย. 62
ม.ค. 63
ก.พ. 63
มี.ค 63
เม.ย. 63
พ.ค. 63
มิ.ย. 63
ก.ค. 63
ส.ค. 63
ก.ย. 63

ผูประกันตน (มาตรา 33)
(หนวย : ลานคน)

ผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน ป 2562 และป 2563
150,265
161,984
147,624
151,802
165,040
170,144
173,796
215,652
176,931
332,060
179,515
395,693
191,657
410,061
184,291
435,010
172,412
487,980
174,529

ผูประกันตน (ม.33) และผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

จำนวนผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน จำแนกตามสาเหตุการวางงาน

เดือนกันยายน 2563 จำนวน 487,980 คน

การเลิกจาง

หนวย : คน

105,488

145,747

177,770

220,324

242,114

29,369 30,818 32,789 47,236
ม.ค.

การลาออก

เลิกจาง
242,114 คน

ลาออก
234,514 คน

สิ้นสุดสัญญาจาง
11,352 คน

เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน
(กันยายน 62 : 172,412 คน)

+183.03%
YoY

เพิ่มขึ้นจากเดืิอนกอน
(สิงหาคม 63 : 435,010 คน)

+12.18%
MoM

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

หนวย : คน

161,305
114,894 114,403 130,994
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

การสิ้นสุดสัญญาจาง

เม.ย.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

215,477 236,709 219,811 204,122 234,514

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หนวย : คน

17,721

ม.ค.

พ.ค.

6,581

6,361

7,111

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

11,095 13,237 12,480 10,564 11,352
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

จำนวนผูขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน จำแนกตามภาคและสาเหตุการวางงาน
ภาคเหนือ 54,313 คน
กรณีลาออก
กรณีเลิกจาง
กรณีสิ้นสุดสัญญาจาง

29,145 คน
23,094 คน
2,074 คน

ภาคกลาง 168,925 คน
กรณีลาออก
กรณีเลิกจาง
กรณีสิ้นสุดสัญญาจาง

85,567 คน
79,212 คน
4,146 คน

ภาคใต 87,625 คน
กรณีลาออก
กรณีเลิกจาง
กรณีสิ้นสุดสัญญาจาง

61,101 คน
25,452 คน
1,072 คน

2 สถานการณตลาดแรงงานภาพรวมของประเทศ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 82,368 คน
กรณีลาออก
52,726 คน
กรณีเลิกจาง
26,598 คน
กรณีสิ้นสุดสัญญาจาง
3,044 คน
กรุงเทพมหานคร 94,749 คน
กรณีลาออก
52,109 คน
กรณีเลิกจาง
41,624 คน
กรณีสิ้นสุดสัญญาจาง
1,016 คน
ที่มา : สำนักงานประกันสังคม

2

ภาวะความต อ งการแรงงาน

นายจาง/สถานประกอบการ จำนวน 6,351 แหง แจงความตองการแรงงานผานบริการจัดหางานโดยรัฐ ณ เดือนกันยายน 2563 จำนวน 461,642 อัตรา
เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนหลายเทาตัว เนื่องจากการจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 โดยเปนความตองการแรงงานในระดับมัธยมศึกษา
มากที ่ ส ุ ด จำนวน 155,311 อั ต รา (ร อ ยละ 33.64) รองลงมา คื อ ระดั บ ปวช.-ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา จำนวน 145,823 อั ต รา (ร อ ยละ 31.59)
ระดับประถมศึกษา จำนวน 94,365 อัตรา (รอยละ 20.44) และระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข ึ ้ น ไป จำนวน 66,143 อัตรา (รอยละ 14.33)
á¨Œ§¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃáÃ§§Ò¹
¡Ñº¡ÃÁ¡ÒÃ¨Ñ´ËÒ§Ò¹
461,642 ÍÑµÃÒ
+2,520.88%
YoY
+1,120.44%
MoM

กันยายน 62 : 17,614 อัตรา
สิงหาคม 63 : 37,826 อัตรา

¼ÙŒÊÁÑ¤Ã§Ò¹·ÕèÁÒãªŒºÃÔ¡ÒÃ
¡Ñº¡ÃÁ¡ÒÃ¨Ñ´ËÒ§Ò¹
24,937 ¤¹
+41.37%
YoY
-30.97%
MoM

กันยายน 62 : 17,639 คน
สิงหาคม 63 : 36,125 คน

ºÃÃ¨Ø§Ò¹
20,258
¤¹
AWARENESS

กันยายน 62 : 18,750 คน
สิงหาคม 63 : 27,933 คน

+8.04%
YoY
-27.48%
MoM

หมายเหตุ : การเปรียบเทียบการเปลีย่ นแปลงของขอมูลความตองการแรงงาน ผูส มัครงาน และการบรรจุงานของเดือนกันยายน 2563 กับเดือนกอนและชวงเดียวกันของปกอ น อาจมีความผิดปกติ
เนื่องจากเปนขอมูลรวมการใหบริการจัดหางานในงาน JOB EXPO THAILAND 2020 ระหวางวันที่ 26-28 กันยายน 2563 ดังนั้น จึงควรระมัดระวังในการใชขอมูลดังกลาว

ความตองการแรงงาน 5 อันดับแรกในกลุมงานตาง ๆ
ผูบ ริหาร 12,284 อัตรา

เสมียน เจาหนาที่ 28,575 อัตรา

1. ผูจัดการฝายขาย
2. ผูจัดการฝายบริหาร
3. ผูจัดการฝายคาปลีก
4. ผูจัดการฝายการตลาด
5. ผูจัดการฝายวิจัยและพัฒนา

ผูป ระกอบวิชาชีพ 15,974 อัตรา
1. นักการตลาด
2. เจาหนาที่บริหารงานลูกคา
3. วิศวกรไฟฟา
4. วิศวกรอุตสาหกรรมการผลิต
5. เจาหนาที่ประชาสัมพันธ

ชางเทคนิค 48,696 อัตรา

ผูป ฏิบตั งิ านฝมอื ในธุรกิจ 29,583 อัตรา
1. ชางปูนคอนกรีตเสริมเหล็ก
2. ชางเชื่อมโลหะดวยไฟฟา
3. ชางเย็บดวยมือและจักร
4. ชางตัดเย็บเสื้อผา
5. ชางไม

1. เจาหนาที่คลังสินคา
2. เจาหนาที่เก็บเงิน
3. พนักงานธุรการ
4. เจาหนาที่บันทึกสินคาคงคลัง
5. พนักงานรับโทรศัพท

พนักงานบริการ 49,331 อัตรา

ปฏิบตั งิ านในโรงงาน 17,757 อัตรา
1. พนักงานขับรถยนต
2. พนักงานขับรถบรรทุก
3. ชางเย็บผลิตภัณฑสิ่งทอสิ่งถักและ
เครื่องแตงกาย
4. พนักงานขับรถยก
5. พนักงานขับรถตู

1. ผูนำเสนอสินคา
2. พนักงานรักษาความปลอดภัย
3. พนักงานขายของหนาราน
4. แมบานสำนักงาน
5. พนักงานเสิรฟ

ปฏิบตั งิ านเกษตรและประมง 3,629 อัตรา

1. ตัวแทนขายบริการธุรกิจ
2. พนักงานบริการลูกคา
3. ตัวแทนขายผลิตภัณฑ
4. ชางเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล
5. ชางเทคนิควิศวกรรมไฟฟา

อาชีพงานพืน้ ฐาน 255,813 อัตรา

1. เกษตรกรปลูกพืชแบบผสมผสาน
2. คนงานประจำฟารมสุกร
3. ผูท ำงานในฟารมสัตวปก
4. ผูเพาะปลูกพืชสวน
5. คนงานสวนยาง

1. แรงงานดานการผลิต
2. แรงงานดานการประกอบ
3. แรงงานกอสราง
4. พนักงานจัดสงสินคา
5. แรงงานประมง

ความตองการแรงงาน ผูสมัครงานที่มาใชบริการ และการบรรจุงาน
จำแนกตามหมวดอาชีพ
ผูบริหาร 77712,284
486
15,974
ผูประกอบวิชาชีพ 1,458
578
ชางเทคนิค 3,963 48,696
2,771
เสมียน เจาหนาที่ 5,52528,575
3,558
พนักงานบริการ 2,562 49,331
3,151
3,629
งานเกษตร/ประมง 45
43
ปฏิบตั งิ านฝมอื ในธุรกิจ 604 29,583
611
17,757
ปฏิบัติงานในโรงงาน 1,023
730
อาชีพงานพื้นฐาน 8,980
8,330

3 สถานการณตลาดแรงงานภาพรวมของประเทศ

ความตองการแรงงาน (อัตรา)
ผูสมัครงานที่มาใชบริการ (คน)
การบรรจุงาน (คน)

จำแนกตามระดับการศึกษา

4,630
ปริญญาโทขึน้ ไป 182
73

ปริญญาตรี

30,803

อนุปริญญา 94
92
ปวส. 2,999
2,409
ปวช. 1,563
1,337
มัธยมศึกษา

61,513

7,743
4,975

55,779
59,241

8,965
8,238

94,365
3,391
255,813 ประถมศึกษา 3,134
ที่มา : ระบบ Smart Job Center กรมการจัดหางาน

155,311

3

การไปทำงานต า งประเทศ

การไปทำงานตางประเทศของแรงงานไทย ณ เดือนกันยายน 2563 มีแรงงานไทยที่ยังคงทำงานในตางประเทศทั้งสิ้น 115,127 คน
โดยประเทศที่แรงงานไทยไปทำงานมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ไตหวัน อิสราเอล และสาธารณรัฐเกาหลี สำหรับประเภทงานที่แรงงานไทยไปทำงาน
มากที่สุด คือ แรงงานทั่วไป แรงงานดานการผลิต และแรงงานดานการเกษตร

แรงงานไทยที่ยังคงทำงานในตางประเทศ
ป 2562

ป 2563

หนวย : คน

152,019 156,392 155,126 154,302 155,967 155,734 160,136 162,016 156,822
150,829 151,121 149,455
148,941 148,048 142,124
133,954 128,102
123,681 121,922 120,194 115,127

มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม

ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน

(กันยายน 62 : 156,822 คน)

กันยายน

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

ลดลงจากเดือนกอน

-26.59%
YoY

-4.22%
MoM

(สิงหาคม 63 : 120,194 คน)

5 อันดับประเทศที่แรงงานไทยยังคงทำงานมากที่สุด
5

2

1

3
4

1

ไตหวัน

55,498 คน

2

อิสราเอล

19,708 คน

3

เกาหลีใต

18,128 คน

4

ญี่ปุน

4,863 คน

5

ฟนแลนด

2,283 คน

5 อันดับแรกของประเทศที่ีแรงงานไทยยังคงทำงานมากที่สุด จำแนกตามกลุมประเทศ
เอเชีย
1. ไตหวัน
2. สาธารณรัฐเกาหลี
3. ญีป่ นุ
4. สิงคโปร
5. มาเลเซีย

ตะวันออกกลาง
1. อิสราเอล
2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
3. คูเวต
4. บาหเรน
5. กาตาร

ยุโรป

แอฟริกา

1. ฟนแลนด
2. สวีเดน
3. ฮังการี
4. โปรตุเกส
5. รัสเซีย

1. ซูดานใต
2. แอฟริกาใต
3. สาธารณรัฐเซเซลส
4. โมซัมบิก
5. ไนจีเรีย

อเมริกาเหนือและใต
1. แคนาดา
2. สหรัฐอเมริกา
3. กรีนแลนด
4. เม็กซิโก และบราซิล
5. หมูเกาะเติกสและเคคอส และโคลัมเบีย

ออสเตรเลียและโอเซียเนีย
1. นิวซีแลนด
2. ปาปว นิวกินี
3. ออสเตรเลีย
4. ฟจิ

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
4 สถานการณตลาดแรงงานภาพรวมของประเทศ

4

การทำงานของคนต า งด า ว

คนตางดาวคงเหลือที่ทำงานในประเทศไทย ณ เดือนกันยายน 2563 มีจำนวน 2,424,490 คน โดยเปนแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ
จำนวน 2,233,814 คน (รอยละ 92.14) คนตางดาวระดับฝมือชำนาญการ จำนวน 144,115 คน (รอยละ 5.94) และชนกลุมนอย/บุคคลพื้นที่สูง/
ตลอดชีพ จำนวน 46,561 คน (รอยละ 1.92)

จำนวนแรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตทำงาน
หนวย : คน

3,240,988
2,589,353

3,268,285
2,531,309

3,216,498
2,382,306

3,222,150
2,424,490

3,204,807

กุมภาพันธ มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน
(กันยายน 62 : 3,222,150 คน)

เพิ่มขึ้นจากเดืิอนกอน
(สิงหาคม 63 : 2,382,306 คน)

-24.76%
YoY

3,017,416

3,240,353
2,826,521

มกราคม

3,216,431

3,293,819
2,952,429

3,222,141
2,419,452

ป 2563

3,288,079
3,002,817

3,224,776
2,459,785

ป 2562

+1.77%
MoM

แรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตทำงาน จำแนกตามกลุมตาง ๆ
แรงงานตางดาว
2,424,490 คน

แรงงานประเภทฝมือ
144,115 คน

แรงงานประเภททั่วไป
2,233,814 คน

ทัว่ ไป (นักลงทุน ชางฝมอื ผูช ำนาญการ) :
102,141 คน
BOI : 41,974 คน

ตลอดชีพ
68 คน

ชนกลุมนอย (จีนฮอ ฯลฯ)
46,493 คน

แรงงานกลุมพิสูจนสัญชาติเดิม : 1,701 คน
ไดรับอนุญาตใหเขาทำงานตาม MOU : 888,667 คน
มติ ครม. 4 ส.ค. 2563 (แบบ บต.23) : 60,439 คน

หมายเหตุ : คนตางดาวซึ่งถือหนังสือเดินทาง เอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง/
หนังสือรับรองสถานะบุคคล

มติ ครม. 4 ส.ค. 2563 (แบบ บต.24) : 16,996 คน

หมายเหตุ : คนตางดาวซึ่งถือบัตรผานแดน

มติ ครม. 20 ส.ค. 2562 (OSS) : 1,266,011 คน
ที่มา : สำนักบริหารแรงงานตางดาว

คณะผูจ ดั ทำ....
อำนวยการโดย : นางสาวสุวกุล ไตรรัตนผลาดล
ผูอ ำนวยการกองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน
จัดทำโดย : กลุม งานวิเคราะหและวิจยั กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน

Labour Market Information
Administration Division
Thai Labour Market Information
doe.go.th/lmia

https://doe.go.th/lmia

ขอความรวมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอ
วารสารสถานการณตลาดแรงงาน
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