
**หมายเหตุ : % คือ รอยละเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน

ระบบเตือนภัยดานแรงงาน
 Early Warning System 
ระบบเตือนภัยดานแรงงาน
 Early Warning System

เดือนพฤษภาคม 2565
(ขอมูลลาสุดเดือนเมษายน 2565)

สถานการณดานแรงงานในระบบประกันสังคมบทสรุปผู บริหาร
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2565

ผู ประกันตน ม.33 มีจำนวน 11.23 ลานคน 
เพิ ่มขึ ้น 181,850 คน คิดเปน 1.65 %
จากเดือนเดียวกันกันปกอน เปนผลจากฐานต่ำปกอน

การกอสราง
27,315 คน (4.77%)      1
การคา
25,078 คน (1.51%)      2
ที ่พักแรม/รานอาหาร
22,871 คน (6.51%)      3

การจางงาน

ผูวางงานในระบบประกันสังคม มีจำนวน 226,574 คน 

ลดลง 91,955 คน คิดเปน -28.87 % 

จากเดือนเดียวกันกันปกอน เปนผลจากฐานสูงในปกอน

ที ่พักแรม/รานอาหาร
19,076 คน (-62.29%)      1
การผลิต
16,958 คน (-24.85%)      2
การคา
6,068 คน (-12.92%)      3

การวางงาน

            อัตราการวางงานในระบบประกันสังคม = 1.98 % ต่ำกวาเดือนกอน และเดือนเดียวกันปกอน  

     

ผู ถูกเลิกจางในระบบประกันสังคม มีจำนวน 32,672 คน 

ลดลง 70,160 คน คิดเปน -68.23 %
จากเดือนเดียวกันกันปกอน เปนผลจากฐานสูงในปกอน

ที ่พักแรม/รานอาหาร
14,331 คน (-83.32%)      1
การผลิต
13,031 คน (-68.07%)      2
การคา
4,267 คน (-48.57%)      3

การเลิกจาง

อัตราการเลิกจางในระบบประกันสังคม = 0.29 % ต่ำกวาเดือนกอน และเดือนเดียวกันปกอน 
(ผู ถูกเลิกจางคิดเปน 14.42% ของผู วางงานในระบบฯ ทั ้งหมด)  
     

สรุปสถานการณดานแรงงานสรุปสถานการณดานแรงงาน
สถานการณการจางงาน วางงาน และเลิกจาง ผูประกันตน ม.33  ในภาพรวม ปรับตัวดีขึ้น จากเดือนกอนและเดือนเดียวกันปกอน

  โดยเฉพาะ สาขาการผลิต (ยานยนต และอิเล็กทรอนิกส) การกอสราง การคา และที่พักแรม/รานอาหาร

  แตบางสาขายังมี อัตราการวางงานและเลิกจางสูง  เชน  ไปรษณียและการรับสงพัสดุภัณฑ ศิลปะและความบันเทิง 
  การปาไม การโฆษณา/การวิจัยตลาด และกิจกรรมการจางงาน ท่ีไดรับผลกระทบจากโควิด-19 และเปนอุตสาหกรรมเฝาระวัง

ติดตามสถานการณการจางงาน/วางงาน/เลิกจาง จากการระบาดของโควิด-19 
สงครามระหวางรัสเซียและยูเครน รวมทั้งสถานการณเงินเฟอ ราคาน้ำมันและสินคาโภคภัณฑ 

กระทรวงแรงงานมีมาตรการเฝาระวัง การปองกันเชิงรุก รวมถึงการเตรียมความพรอมกลับสูตลาดแรงงาน 

//

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

มีมาตรการลดอัตราเงินสมทบใหกับผูประกันตน มาตรา 33 โดยสงเงินสมทบในอัตรา 1% 
และมาตรา 39 สงเงินสมทบในอัตราเดือนละ 91 บาท ตั้งแต พ.ค.– ก.ค. 65 
รวมถึงลดอัตราเงินสมทบใหกับผูประกันตน ม.40 เหลือ 60% ของอัตราเงินสมทบเดิม ตั้งแต ก.พ. – ก.ค. 65 



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 เม.ย. 64)

การขยายตัวของการวางงาน
รายสาขาหลัก

(การขยายตัวจากเดือน เม.ย. 64)

การขยายตัวของการจางงาน
รายสาขาหลัก

(การขยายตัวจากเดือน เม.ย. 64)

“ภาพรวมการจางงานขยายตัวมากกวา
ที่ประมาณการไวจากเดือนที่แลว (มี.ค. 65)

 เม.ย. 65 
ขยายตัว 1.65 % จากปกอน 

และหดตัว -0.003 % จากเดือนกอน”

“ภาพรวมการวางงานหดตัวมากกวา
ที่ประมาณการไวจากเดือนที่แลว (มี.ค. 65)

 เม.ย. 65 
หดตัว -28.87 % จากปกอน 

และหดตัว -25.90 % จากเดือนกอน”

“ภาพรวมการเลิกจางหดตัวมากกวา
ที่ประมาณการไวจากเดือนที่แลว (มี.ค. 65)

 เม.ย. 65 
หดตัว -68.23 % จากปกอน 

และหดตัว -43.36 % จากเดือนกอน”

อุตสาหกรรมหลัก อุตสาหกรรมหลัก

อุตสาหกรรมเฝาระวังการวางงานและการเลิกจาง ป 2565 ในระบบประกันสังคม 5 อันดับอุตสาหกรรมเฝาระวังการวางงานและการเลิกจาง ป 2565 ในระบบประกันสังคม 5 อันดับ

ไปรษณีย / 
การรับสงเอกสาร-สิ่งของ

กิจกรรมสวนพฤกษชาติและสวนสัตว / 
โบราณสถานและอาคาร
ทางประวัติศาสตร / พิพิธภัณฑ

วนวัฒนวิทยา / การทำไม / 
การเก็บหาของปา / 
บริการสนับสนุนการปาไม

กิจกรรมของบริษัทโฆษณา / 
ตัวแทนขายสื่อโฆษณา /วิจัยตลาดและ
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (ประชามติ)

กิจกรรมของสำนักงานจัดหางานหรือตัวแทน
จัดหางานอื่นๆ/ การใหบริการจางงานชั่วคราว/ 
การจัดหาทรัพยากรมนุษยอื่นๆ

-7,074
(-5.60%)

-2,837
(-0.09%)

+27,315
(4.77%)

+25,078
(1.51%)

+11,478
(2.52%)

+22,871
(6.51%)

+68
(2.99%)

-16,958
(-24.85%)

-3,439
(-21.24%) -6,068

(-12.92%)

-3,149
(-19.86%)

-19,076
(-62.29%)

+122
(48.03%)

-13,031
(-68.07%)

-1,973
(-48.38%) -4,267

(-48.57%)

-2,677
(-60.29%)

-14,331
(-83.32%)


