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ระบบเตือนภัยดานแรงงาน
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 Early Warning System

เดือนมกราคม 2565
(ขอมูลลาสุดเดือนธันวาคม 2564)

สถานการณดานแรงงานในระบบประกันสังคมบทสรุปผู บริหาร
ฉบับเดือนมกราคม 2565

ผูประกันตน ม.33 มีจำนวน 11.14 ลานคน 
เพิ่มขึ้น 13,002 คน คิดเปน 0.12 %
จากเดือนเดียวกันกันปกอน เปนผลจากฐานต่ำปกอน

การบริหารราชการ
29,511 คน (2.82%)      1
การขนสง
13,716 คน (3.00%)      2
การเงินและการประกันภัย
12,265 คน (4.16%)      3

การจางงาน

ผูวางงานในระบบประกันสังคม มีจำนวน 253,348 คน 
ลดลง 141,665 คน คิดเปน -35.86 % 
เปนผลจากฐานสูงในปกอน

การผลิต
34,365 คน (-39.69%)      1
ที ่พักแรม/รานอาหาร
28,252 คน (-56.96%)      2
การคา
7,539 คน (-15.64%)      3

การวางงาน

            อัตราการวางงานในระบบประกันสังคม = 2.22 % ต่ำกวาเดือนกอน และเดือนเดียวกันปกอน  

     

ผูถูกเลิกจางในระบบประกันสังคม มีจำนวน 65,423 คน 
ลดลง 124,656คน คิดเปน -65.58 %
เปนผลจากฐานสูงในปกอน

การผลิต
34,258 คน (-78.07%)      1
ที ่พักแรม/รานอาหาร
23,314 คน (-66.53%)      2
การขนสง
5,575 คน (-57.10%)      3

การเลิกจาง

อัตราการเลิกจางในระบบประกันสังคม = 0.58 % ต่ำกวาเดือนกอน และเดือนเดียวกันปกอน 
(ผูถูกเลิกจางคิดเปน 25.87% ของผูวางงานในระบบฯ ทั้งหมด)  
     

สรุปสถานการณดานแรงงานสรุปสถานการณดานแรงงาน

ระบบเตือนภัยดานแรงงาน คาดการณวา  
ตลาดแรงงานยังอยูในสถานการณปกติ ทั้งการจางงาน การวางงาน และการเลิกจาง ในอีก 12 เดือนขางหนา
ในระยะถัดไป กระทรวงแรงงานควรดำเนินการ ดังนี้

สถานการณการจางงาน วางงาน และเลิกจาง ผูประกันตน ม.33  ในภาพรวม ปรับตัวดีขึ้น จากเดือนกอนและเดือนเดียวกันปกอน

  โดยเฉพาะ สาขาการผลิต (ยานยนต และอิเล็กทรอนิกส) ที่พักแรม/รานอาหาร การขนสง

  แตบางสาขายังมี อัตราการวางงานและเลิกจางสูง 
  เชน   โบราณสภาน/พิพิธภัณฑ การขนสงทางอากา  เหมืองแร ภาพยนตร/รายการทีวี
  ซึ่งไดรับผลกระทบสูงจากโควิด-19 และเปนอุตสาหกรรมเฝาระวัง

ติดตามสถานการณการจางงาน การวางงาน และการเลิกจาง จากการระบาดของโควิด-19 ชวงตนป 2565

พิจารณานโยบายสงเสริมการจางงานและเยียวยาแรงงานเพิ่มเติม (บางโครงการสิ้นสุดลง/กำลังจะสิ้นสุด)

//



เกษตรกรรม  อุตสาหกรรมผลิต   กอสราง         การคา         ขนสง        ที่พักแรม/
             รานอาหาร

หนวย : คน

อุตสาหกรรมหลัก
หนวย : คนหนวย : คน

เกษตรกรรม  อุตสาหกรรมผลิต   กอสราง         การคา         ขนสง        ที่พักแรม/
             รานอาหาร

เกษตรกรรม  อุตสาหกรรมผลิต   กอสราง         การคา         ขนสง        ที่พักแรม/
             รานอาหาร

อัตราการวางงาน      อัตราการเลิกจาง      การวางงานขยายตัวเฉลี่ย
             ในป 2564
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15.21%  12.10%        176.63%

 9.03%   7.78%        429.47%

3 4.55% 3.62%       32.90%

4.55% 0.37%             157.61%

4.29% 1.36%                   84.32%
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-7,941
(-6.16%)

-76,429
(-2.42%)

10,145
(1.74%) +5,042

(0.30%)

+13,716
(3.00%)

-22,092
(-5.90%)

สถานการณการจางงานในระบบประกันสังคม สถานการณการจางงานในระบบประกันสังคม
รายสาขารายสาขา 

อุตสาหกรรมเฝาระวังการวางงาน อุตสาหกรรมเฝาระวังการวางงาน

490
(29.11%)

-34,365
(-39.69%)

-2,788
(-17.31%) -7,539

(-15.64%)

-5,364
(-27.30%)

-28,252
(-56.96%)

-19
(-5.07%)

-34,258
(-78.07%)

-2,055
(-41.07%) -4,986

(-37.38%)
-5,575

(-57.10%)

-23,314
(-66.53%)

การเลิกจาง
รายสาขาหลัก

(การขยายตัวจากเดือน ธ.ค. 63)

การวางงาน
รายสาขาหลัก

(การขยายตัวจากเดือน ธ.ค. 63)

การจางงาน
รายสาขาหลัก

(การขยายตัวจากเดือน ธ.ค. 63)

“ภาพรวมการจางงานขยายตัวนอยกวา
ที่ประมาณการไวจากเดือนที่แลว (พ.ย. 64)

 ธ.ค. 64 
ขยายตัว 0.12 % จากปกอน 

และขยายตัว 0.69 % จากเดือนกอน”

“ภาพรวมการวางงานหดตัวนอยกวา
ที่ประมาณการไวจากเดือนที่แลว (พ.ย. 64)

 ธ.ค. 64 
หดตัว -35.86 % จากปกอน 

และหดตัว -10.48 % จากเดือนกอน”

“ภาพรวมการเลิกจางหดตัวนอยกวา
ที่ประมาณการไวจากเดือนที่แลว (พ.ย. 64)

 ธ.ค. 64 
หดตัว -65.58 % จากปกอน 

และหดตัว -10.65 % จากเดือนกอน”

อุตสาหกรรมหลัก อุตสาหกรรมหลัก

อุตสาหกรรมเฝาระวังการวางงานและการเลิกจาง ป 2564 ในระบบประกันสังคม 5 อันดับ อุตสาหกรรมเฝาระวังการวางงานและการเลิกจาง ป 2564 ในระบบประกันสังคม 5 อันดับ

กิจกรรมสวนพฤกษชาติและสวนสัตว /
โบราณสถานและอาคารทาง
ประวัติศาสตร / พิพิธภัณฑ

การขนสงผูโดยสารทางอากาศ
ทั้งแบบที่มีและไมมีตารางเวลา

เหมืองถานหิน / เหมืองลิกไนต /
ขุดเจาะน้ำมันดิบและกาซธรรมชาติ

การผลิตรายการทีวี ภาพยนตร /
การจัดฉายภาพยนตร /
ออกอากาศวิทยุกระจายเสียง

หนวยบริการทางการพยาบาลที่จัดที่พักให /
การดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและ
มีคนดูแลประจำ สำหรับผูสูงอายุ
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