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 Early Warning System

เดือนเมษายน 2565
(ขอมูลลาสุดเดือนมีนาคม 2565)

สถานการณดานแรงงานในระบบประกันสังคมบทสรุปผู บริหาร
ฉบับเดือนเมษายน 2565

ผู ประกันตน ม.33 มีจำนวน 11.23 ลานคน 
เพิ ่มขึ ้น 142,956 คน คิดเปน 1.29 %
จากเดือนเดียวกันกันปกอน เปนผลจากฐานต่ำปกอน

การกอสราง
23,116 คน (4.00%)     1
การคา
18,823 คน (1.13%)     2
การบริหารราชการ
15,812 คน (1.49%)     3

การจางงาน

ผูวางงานในระบบประกันสังคม มีจำนวน 305,765 คน

ลดลง 40,143 คน คิดเปน -11.61 % 

เปนผลจากฐานสูงในปกอน

ที ่พักแรม/รานอาหาร
19,481 คน (-51.90%)     1
การผลิต
4,161 คน (-5.76%)     2
ศิลปะ/ความบันเทิง
2,046 คน (-59.86%)     3

การวางงาน

            อัตราการวางงานในระบบประกันสังคม = 2.65 % ต่ำกวาเดือนกอน และเดือนเดียวกันปกอน  

ผู ถูกเลิกจางในระบบประกันสังคม มีจำนวน 57,682 คน

ลดลง 72,778 คน คิดเปน -55.79 %
เปนผลจากฐานสูงในปกอน

ที ่พักแรม/รานอาหาร
17,108 คน (-72.64%)     1
การผลิต
14,276 คน (-58.01%)     2
การขนสง
3,320 คน (-54.53%)     3

การเลิกจาง

อัตราการเลิกจางในระบบประกันสังคม = 0.51 % ต่ำกวาเดือนกอน และเดือนเดียวกันปกอน 
(ผู ถูกเลิกจางคิดเปน 18.86% ของผู วางงานในระบบฯ ทั ้งหมด)  
     

สรุปสถานการณดานแรงงานสรุปสถานการณดานแรงงาน
สถานการณการจางงาน วางงาน และเลิกจาง ผูประกันตน ม.33  ในภาพรวม ปรับตัวดีขึ้น จากเดือนกอนและเดือนเดียวกันปกอน

    โดยเฉพาะ สาขาการผลิต (ยานยนต และอิเล็กทรอนิกส) การกอสรางเฉพาะทาง และการขนสง

    แตบางสาขายังมี อัตราการวางงานและเลิกจางสูง  เชน  ไปรษณียและการรับสงพัสดุภัณฑ ศิลปะและความบันเทิง 
    ขนสงทางอากาศ การโฆษณา/การวิจัยตลาด และกิจกรรมการจางงาน
    ซึ่งไดรับผลกระทบสูงจากโควิด-19 และเปนอุตสาหกรรมเฝาระวัง

ติดตามสถานการณการจางงาน/วางงาน/เลิกจาง จากการระบาดของโควิด-19 และสงครามระหวาง
รัสเซียและยูเครน รวมทั้งสถานการณเงินเฟอและคาเงินบาท

กระทรวงแรงงานไดมีมาตรการเฝาระวัง เชน การออกตรวจสถานประกอบการ เปดศูนยบริหาร
สถานการณโควิด-19 และมีการปองกันเชิงรุก รวมถึงการเตรียมความพรอมกลับสูตลาดแรงงาน 
และลดอัตราเงินสมทบใหกับผูประกันตน ม.40 เหลือรอยละ 60 ของอัตราเงินสมทบเดิม ต้ังแต ก.พ. – ก.ค. 65
 

//

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



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 2565
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3 3.44% 2.75%      -63.36%

3.34% 1.12%            -12.72%
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สถานการณการจางงานในระบบประกันสังคม สถานการณการจางงานในระบบประกันสังคม
รายสาขารายสาขา 

อุตสาหกรรมเฝาระวังการวางงาน อุตสาหกรรมเฝาระวังการวางงาน

การขยายตัวของการเลิกจาง
รายสาขาหลัก

(การขยายตัวจากเดือน มี.ค.64)

การขยายตัวของการวางงาน
รายสาขาหลัก

(การขยายตัวจากเดือน มี.ค. 64)

การขยายตัวของการจางงาน
รายสาขาหลัก

(การขยายตัวจากเดือน มี.ค. 64)

“ภาพรวมการจางงานขยายตัวมากกวา
ที่ประมาณการไวจากเดือนที่แลว (ก.พ. 65)

 มี.ค. 65 
ขยายตัว 1.29 % จากปกอน 

และขยายตัว 0.39 % จากเดือนกอน”

“ภาพรวมการวางงานหดตัวนอยกวา
ที่ประมาณการไวจากเดือนที่แลว (ก.พ. 65)

 มี.ค. 65 
หดตัว -11.61 % จากปกอน 

และขยายตัว 35.10 % จากเดือนกอน”

“ภาพรวมการเลิกจางหดตัวมากกวา
ที่ประมาณการไวจากเดือนที่แลว (ก.พ. 65)

 มี.ค. 65 
หดตัว -55.79 % จากปกอน 

และขยายตัว -21.69 % จากเดือนกอน”

อุตสาหกรรมหลัก อุตสาหกรรมหลัก

อุตสาหกรรมเฝาระวังการวางงานและการเลิกจาง ป 2565 ในระบบประกันสังคม 5 อันดับอุตสาหกรรมเฝาระวังการวางงานและการเลิกจาง ป 2565 ในระบบประกันสังคม 5 อันดับ

ไปรษณีย / 
การรับสงเอกสาร-สิ่งของ

กิจกรรมสวนพฤกษชาติและสวนสัตว / 
โบราณสถานและอาคาร
ทางประวัติศาสตร / พิพิธภัณฑ

การขนสงผูโดยสารทางอากาศ
ทั้งแบบที่มีและไมมีตารางเวลา

กิจกรรมของบริษัทโฆษณา / 
ตัวแทนขายสื่อโฆษณา /วิจัยตลาดและ
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (ประชามติ)

กิจกรรมของสำนักงานจัดหางานหรือตัวแทน
จัดหางานอื่นๆ/ การใหบริการจางงานชั่วคราว/ 
การจัดหาทรัพยากรมนุษยอื่นๆ

-7,439
(-5.86%) -16,062

(-0.51%)

+23,116
(4.00%) +18,823

(1.13%) +12,616
(2.76%)

+15,026
(4.24%)

+880
(42.55%)

-4,161
(-5.76%)

-127
(-0.74%)

+6,147
(12.67%)

-1,157
(-6.44%)

-19,481
(-51.90%)

+302
(109.42%)

-14,276
(-58.01%)

-1,220
(-27.03%)

-1,800
(-17.75%) -3,320

(-54.53%)

-17,108
(-72.64%)
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