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Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�´ŒÒ¹áÃ§§Ò¹ã¹ÃÐºº»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤Á (¢ŒÍÁÙÅÅ‹ÒÊØ´à´×Í¹ÁÕ¹Ò¤Á 2564)

¼ÙŒ»ÃÐ¡Ñ¹µ¹ Á. 33 ÁÕ¨Ó¹Ç¹ 11.09 ÅŒÒ¹¤¹
Å´Å§ 639,362  ¤¹ ¤Ô´à»š¹ÃŒÍÂÅÐ -5.45 
¨Ò¡à´×Í¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹»‚¡‹Í¹

  154,499 ¤¹
(-30.34%)
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 178,518 ¤¹
(-5.37%)

 66,543 ¤¹
(-3.85%)

¡ÒÃ¼ÅÔµ

¡ÒÃ¤ŒÒ
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·Õè¾Ñ¡/ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃ ¼ÙŒÇ‹Ò§§Ò¹ã¹ÃÐºº»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤Á ÁÕ¨Ó¹Ç¹
3.46 áÊ¹¤¹ à¾ÔèÁ¢Öé¹ 175,764 ¤¹
¤Ô´à»š¹ÃŒÍÂÅÐ 103.30(298.48%)

 28,114 ¤¹

¡ÒÃ¼ÅÔµ
 28,550 ¤¹
(65.34%)

20,852 ¤¹
(75.38%)

อัตราการวางงาน
ในระบบประกันสังคม 
= 3.02%
สูงกวาเดือนกอนและ
เดือนเดียวกันปกอน

¡ÒÃ¤ŒÒ

1

2

3

¡ÒÃ¼ÅÔµ

¼ÙŒ¶Ù¡àÅÔ¡¨ŒÒ§ã¹ÃÐºº»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤Á
¨Ó¹Ç¹ 1.30 áÊ¹¤¹ à¾ÔèÁ¢Öé¹ 97,671 ¤¹
¤Ô´à»š¹ÃŒÍÂÅÐ 297.88

·Õè¾Ñ¡/ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃ 

 22,596 ¤¹
(2,361.13%)

 14,262 คน 
(137.85%)

¡ÒÃ¤ŒÒ
 6,563 คน
(183.58%)

อัตราการเลิกจางในระบบประกันสังคม = 1.14%
สูงกวาเดือนกอนและเดือนเดียวกันปกอน 
(ผูถูกเลิกจางคิดเปน 37.71% ของผูวางงาน
ในระบบฯ ทั้งหมด)

à´×Í¹àÁÉÒÂ¹ 2564

สรุปผลการคาดการณของระบบเตือนภัยดานแรงงานสรุปผลการคาดการณของระบบเตือนภัยดานแรงงานสรุปผลการคาดการณของระบบเตือนภัยดานแรงงานสรุปผลการคาดการณของระบบเตือนภัยดานแรงงาน

1 จางงาน 12 เดือนขางหนา
สงสัญญาณทางบวก สัญญาณเตือนภัยดานแรงงาน

 0.06 ปกติ (สีเขียว)
ตัวชี้นำดานเศรษฐกิจ เตือน 2 ตัว 

จากทั้งหมด 26 ตัว

2

**หมายเหตุ : % คือ รอยละเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน

3

¡ÒÃ¤Ò´¡ÒÃ³�ÃÐÂÐÊÑé¹

ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2564¾ÄÉÀÒ¤Á 2564

¡ÒÃÇ‹Ò§§Ò¹
 152,385 ¤¹
(45.89.%)

¡ÒÃÇ‹Ò§§Ò¹
 141,918 ¤¹

(35.87%)

¡ÒÃàÅÔ¡¨ŒÒ§
25,345 ¤¹
(24.03.%)

¡ÒÃàÅÔ¡¨ŒÒ§
 9,412 ¤¹
  (-6%)

4
¡ÒÃ¤Ò´¡ÒÃ³�ÃÐÂÐÂÒÇ

ÃÐºº»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤ÁÍÕ¡ 12 à´×Í¹¢ŒÒ§Ë¹ŒÒ
ÁÕâÍ¡ÒÊÃŒÍÂÅÐ 0.30% ·Õè¼ÙŒÇ‹Ò§§Ò¹à¾ÔèÁ¢Öé¹à¡Ô¹ 4 ËÁ×è¹¤¹

áÅÐ¼ÙŒ¶Ù¡àÅÔ¡¨ŒÒ§à¾ÔèÁ¢Öé¹à¡Ô¹ 2 ËÁ×è¹¤¹
àÁ×èÍà·ÕÂº¡Ñºà´×Í¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹¢Í§»‚¡‹Í¹
à»š¹àÇÅÒµÔ´¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 11 à´×Í¹

¡ÒÃàÅÔ¡¨ŒÒ§

¡ÒÃÇ‹Ò§§Ò¹·Õè¾Ñ¡/ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃ ¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹



  Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹ã¹ÃÐºº»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤Á ÃÒÂÊÒ¢Ò  Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹ã¹ÃÐºº»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤Á ÃÒÂÊÒ¢Ò

¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇ¢Í§¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹ 
ÃÒÂÊÒ¢ÒËÅÑ¡

(¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇ¨Ò¡à´×Í¹ ÁÕ.¤. 63)

เกษตรกรรม  อุตสาหกรรมผลิต   กอสราง         การคา         ขนสง        ที่พักแรม/
             รานอาหาร

¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇ¢Í§¡ÒÃÇ‹Ò§§Ò¹ 
ÃÒÂÊÒ¢ÒËÅÑ¡

(¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇ¨Ò¡à´×Í¹ ÁÕ.¤. 63)

+435
(26.64%)

+28,550
(65.34%)

+9,470
(121.52%)

+20,852
(75.38%)

+10,714
(147.88%)

+28,114
(298.48%)

-3,141
(-2.41%)

-178,518
(-5.37%)

-43,099
(-6.95%) -66,543

(-3.85%)

+14,593
(3.29%)

-154,499
(-30.34%)

หนวย : คน

อุตสาหกรรมหลัก

หนวย : คน

อุตสาหกรรมหลัก อุตสาหกรรมหลัก

หนวย : คน

¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇ¢Í§¡ÒÃàÅÔ¡¨ŒÒ§ 
ÃÒÂÊÒ¢ÒËÅÑ¡

(¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇ¨Ò¡à´×Í¹ ÁÕ.¤. 63)

-297
(-51.83%)

+14,262
(137.85%)

+3,229
(251.48%)

+6,563
(183.58%) +4,720

(345.03%)

+22,596
(2,361.13%)

อุตสาหกรรมเฝาระวังการวางงานและการเลิกจาง ป 2564 ในระบบประกันสังคม 5 อันดับอุตสาหกรรมเฝาระวังการวางงานและการเลิกจาง ป 2564 ในระบบประกันสังคม 5 อันดับ
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·Õè¾Ñ¡áÃÁ

¸ØÃ¡Ô¨·‹Í§à·ÕèÂÇ/
¡ÒÃ¨Ñ´¹Óà·ÕèÂÇ

¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�ÈÔÅ»ÐáÅÐ¤ÇÒÁºÑ¹à·Ô§ /
ËŒÍ§ÊÁØ´ ËÍ¨´ËÁÒÂàËµØ / 
¡ÒÃ¡ÕÌÒ ¤ÇÒÁºÑ¹à·Ô§
 

¡Ô¨¡ÃÃÁºÃÔ¡ÒÃ
Ê‹Ç¹ºØ¤¤ÅÍ×è¹ æ

¡Ô¨¡ÃÃÁÊ»Ò / ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÅ´¹éÓË¹Ñ¡ / 
¡ÒÃ´ÙáÅ¤ÇÒÁ§ÒÁ / ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ¿Í¡áÅÐÂŒÍÁÊÕ

 
¢¹Ê‹§·Ò§¹éÓ¢¹Ê‹§ÊÔ¹¤ŒÒ·Ò§·ÐàÅáÅÐµÒÁá¹ÇªÒÂ½˜›§·ÐàÅ /

¢¹Ê‹§¼ÙŒâ´ÂÊÒÃáÅÐÊÔ¹¤ŒÒÀÒÂã¹»ÃÐà·È

เกษตรกรรม  อุตสาหกรรมผลิต   กอสราง         การคา         ขนสง        ที่พักแรม/
             รานอาหาร

เกษตรกรรม  อุตสาหกรรมผลิต   กอสราง         การคา         ขนสง        ที่พักแรม/
             รานอาหาร

“ภาพรวมการจางงานขยายตัวสูงกวา
ที่ประมาณการไวจากเดือนที่แลว (ก.พ. 64)

 มี.ค. 64 
หดตัว -5.45 % จากปกอน 

และหดตัว -0.08 % จากเดือนกอน”

“ÀÒ¾ÃÇÁ¡ÒÃàÅÔ¡¨ŒÒ§¢ÂÒÂµÑÇÊÙ§¡Ç‹Ò
·Õè»ÃÐÁÒ³¡ÒÃäÇŒ¨Ò¡à´×Í¹·ÕèáÅŒÇ (¡.¾. 64)

ÁÕ.¤. 64 
¢ÂÒÂµÑÇ 297.88 % ¨Ò¡»‚¡‹Í¹ 

áÅÐ¢ÂÒÂµÑÇ 13.55 % จากเดือนกอน”

“ÀÒ¾ÃÇÁ¡ÒÃÇ‹Ò§§Ò¹¢ÂÒÂµÑÇµèÓ¡Ç‹Ò
·Õè»ÃÐÁÒ³¡ÒÃäÇŒ¨Ò¡à´×Í¹·ÕèáÅŒÇ (¡.¾. 64)

ÁÕ.¤. 64 
¢ÂÒÂµÑÇ 103.30 % ¨Ò¡»‚¡‹Í¹ 

áÅÐ¢ÂÒÂµÑÇ 11.57 % จากเดือนกอน”

อัตราการวางงาน     อัตราการเลิกจาง     การวางงานขยายตัวเฉลี่ย
      ในป 2564

15.10%      11.31%       509.83%โรงแรม รีสอรท และหองชุด / 
ลานตั้งคายพักแรม /การบริการที่พักแรม 

µÑÇá·¹¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ / 
¸ØÃ¡Ô¨¨Ñ´¹Óà·ÕèÂÇ / ¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ÁÑ¤¤Øà·È¡�
 

14.74%      12.55%       393.28%

3 9.24%     6.84%      354.22%

7.38%     3.70%      184.49%

7.23%     5.20%      202.50%

ÈÔÅ»Ð ¤ÇÒÁºÑ¹à·Ô§ 
áÅÐ¹Ñ¹·¹Ò¡ÒÃ

  ÍØÊÊÒË¡ÃÃÁà½‡ÒÃÐÇÑ§¡ÒÃÇ‹Ò§§Ò¹  ÍØµÊÒË¡ÃÃÁà½‡ÒÃÐÇÑ§¡ÒÃÇ‹Ò§§Ò¹
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