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ระบบเตือนภัยดานแรงงาน
 Early Warning System 
ระบบเตือนภัยดานแรงงาน
 Early Warning System

เดือนกุมภาพันธ 2565
(ขอมูลลาสุดเดือนมกราคม 2565)

สถานการณดานแรงงานในระบบประกันสังคมบทสรุปผู บริหาร
ฉบับเดือนกุมภาพันธ 2565

ผูประกันตน ม.33 มีจำนวน 11.13 ลานคน 
เพิ่มขึ้น 78,003 คน คิดเปน 0.71 %
จากเดือนเดียวกันกันปกอน เปนผลจากฐานต่ำปกอน

การบริหารราชการ
21,698 คน (2.05%)      1
การกอสราง
19,044 คน (3.31%)      2
การขนสง
15,683 คน (3.45%)      3

การจางงาน

ผูวางงานในระบบประกันสังคม มีจำนวน 238,351 คน 
ลดลง 128,383 คน คิดเปน -35.01 % 
เปนผลจากฐานสูงในปกอน

การผลิต
28,609 คน (-36.83%)      1
ที ่พักแรม/รานอาหาร
26,438 คน (-59.45%)      2
การขนสง
7,150 คน (-36.18%)      3

การวางงาน

            อัตราการวางงานในระบบประกันสังคม = 2.10 % ต่ำกวาเดือนกอน และเดือนเดียวกันปกอน  

     

ผูถูกเลิกจางในระบบประกันสังคม มีจำนวน 55,553 คน 
ลดลง 115,522 คน คิดเปน -67.53 %
เปนผลจากฐานสูงในปกอน

การผลิต
27,934 คน (-75.47%)      1
ที ่พักแรม/รานอาหาร
23,197 คน (-72.99%)      2
การขนสง
6,876 คน (-73.27%)      3

การเลิกจาง

อัตราการเลิกจางในระบบประกันสังคม = 0.49 % ต่ำกวาเดือนกอน และเดือนเดียวกันปกอน 
(ผูถูกเลิกจางคิดเปน 23.31% ของผูวางงานในระบบฯ ทั้งหมด)  
     

สรุปสถานการณดานแรงงานสรุปสถานการณดานแรงงาน

สถานการณการจางงาน วางงาน และเลิกจาง ผูประกันตน ม.33  ในภาพรวม ปรับตัวดีขึ้น จากเดือนกอนและเดือนเดียวกันปกอน

  โดยเฉพาะ สาขาการผลิต (ยานยนต และอิเล็กทรอนิกส) ที่พักแรม/รานอาหาร การขนสง

  แตบางสาขายังมี อัตราการวางงานและเลิกจางสูง 
  เชน   ไปรษณียและการรับสงพัสดุภัณฑ ศิลปะและความบันเทิง ขนสงทางอากาศ  และภาพยนตร/รายการทีวี
  ซึ่งไดรับผลกระทบสูงจากโควิด-19 และเปนอุตสาหกรรมเฝาระวัง

ติดตามสถานการณการจางงาน/วางงาน/เลิกจาง จากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม ในเดือนก.พ. 65

กระทรวงแรงงานไดมีมาตรการเฝาระวัง เชน การออกตรวจสถานประกอบการ เปดศูนยบริหาร
สถานการณโควิด-19 และสายดวน 1506 กด 6 และมีการปองกันเชิงรุก รวมถึงการเตรียมความพรอม
กลับสูตลาดแรงงาน โดยการยกระดับและพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน ผานชองทางออนไลน 

//

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



เกษตรกรรม  อุตสาหกรรมผลิต   กอสราง         การคา         ขนสง        ที่พักแรม/
             รานอาหาร

หนวย : คน

อุตสาหกรรมหลัก
หนวย : คน

หนวย : คน

เกษตรกรรม  อุตสาหกรรมผลิต   กอสราง         การคา         ขนสง        ที่พักแรม/
             รานอาหาร

เกษตรกรรม  อุตสาหกรรมผลิต   กอสราง         การคา         ขนสง        ที่พักแรม/
             รานอาหาร

อัตราการวางงาน      อัตราการเลิกจาง      การวางงานขยายตัวเฉลี่ย
             ในป 2565
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สถานการณการจางงานในระบบประกันสังคม สถานการณการจางงานในระบบประกันสังคม
รายสาขารายสาขา 

อุตสาหกรรมเฝาระวังการวางงาน อุตสาหกรรมเฝาระวังการวางงาน

การขยายตัวของการเลิกจาง
รายสาขาหลัก

(การขยายตัวจากเดือน ม.ค. 64)

การขยายตัวของการวางงาน
รายสาขาหลัก

(การขยายตัวจากเดือน ม.ค. 64)

การขยายตัวของการจางงาน
รายสาขาหลัก

(การขยายตัวจากเดือน ม.ค. 64)

“ภาพรวมการจางงานขยายตัวมากกวา
ที่ประมาณการไวจากเดือนที่แลว (ธ.ค. 64)

 ม.ค. 65 
ขยายตัว 0.71 % จากปกอน 

และขยายตัว 0.15 % จากเดือนกอน”

“ภาพรวมการวางงานหดตัวนอยกวา
ที่ประมาณการไวจากเดือนที่แลว (ธ.ค. 64)

 ม.ค. 65 
หดตัว -35.01 % จากปกอน 

และหดตัว -5.92 % จากเดือนกอน”

“ภาพรวมการเลิกจางหดตัวมากกวา
ที่ประมาณการไวจากเดือนที่แลว (ธ.ค. 64)

 ม.ค. 65 
หดตัว -67.53 % จากปกอน 

และหดตัว -15.09 % จากเดือนกอน”

อุตสาหกรรมหลัก อุตสาหกรรมหลัก

อุตสาหกรรมเฝาระวังการวางงานและการเลิกจาง ป 2565 ในระบบประกันสังคม 5 อันดับอุตสาหกรรมเฝาระวังการวางงานและการเลิกจาง ป 2565 ในระบบประกันสังคม 5 อันดับ

ไปรษณีย / 
การรับสงเอกสาร-สิ่งของ

กิจกรรมสวนพฤกษชาติและสวนสัตว / 
โบราณสถานและอาคาร
ทางประวัติศาสตร / พิพิธภัณฑ

การขนสงผูโดยสารทางอากาศ
ทั้งแบบที่มีและไมมีตารางเวลา

การผลิตรายการทีวี ภาพยนตร/ 
การจัดฉายภาพยนตร/ 
ออกอากาศวิทยุกระจายเสียง

กิจกรรมของบริษัทโฆษณา / 
ตัวแทนขายสื่อโฆษณา /วิจัยตลาดและ
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (ประชามติ)

-7,499
(-5.90%)

-48,278
(-1.53%)

19,044
(3.31%) +15,432

(0.93%)
+15,683
(3.45%)

-5,813
(-1.60%)

425
(24.91%)

-28,609
(-36.83%)

-2,867
(-18.28%) -5,822

(-12.61%)
-7,150

(-36.18%)

-26,432
(-59.45%)

-16
(-4.41%)

-27,934
(-75.47%)

-1,803
(-40.11%) -4,138

(-35.14%) -6,876
(-73.27%)

-23,197
(-72.99%)
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