
**หมายเหตุ : % คือ รอยละเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน

ระบบเตือนภัยดานแรงงาน
 Early Warning System 
ระบบเตือนภัยดานแรงงาน
 Early Warning System

เดือนมิถุนายน 2565
(ขอมูลลาสุดเดือนพฤษภาคม 2565)

สถานการณดานแรงงานในระบบประกันสังคมบทสรุปผู บริหาร
ฉบับเดือนมิถุนายน 2565

ผู ประกันตน ม.33 มีจำนวน 11.25 ลานคน 
เพิ ่มขึ ้น 172,749 คน คิดเปน 1.56 %
จากเดือนเดียวกันกันปกอน เปนผลจากฐานต่ำปกอน

ที ่พักแรม/รานอาหาร
32,552 คน (9.49%)      1
การคา
24,609 คน (1.49%)      2
การกอสราง
22,717 คน (3.98%)      3

การจางงาน

ผูวางงานในระบบประกันสังคม มีจำนวน 242,916 คน 

ลดลง 61,068 คน คิดเปน -20.09 % 

จากเดือนเดียวกันกันปกอน เปนผลจากฐานสูงในปกอน

ที ่พักแรม/รานอาหาร
17,953 คน (-59.93%)      1
การผลิต
9,131 คน (-14.36%)      2
การบริหาร/สนับสนุน
2,694 คน (-18.81%)      3

การวางงาน

            อัตราการวางงานในระบบประกันสังคม = 2.11 % สูงกวาเดือนกอน แตต่ำกวาเดือนเดียวกันปกอน  

     

ผู ถูกเลิกจางในระบบประกันสังคม มีจำนวน 31,948 คน 

ลดลง 59,846 คน คิดเปน -65.20 %
จากเดือนเดียวกันกันปกอน เปนผลจากฐานสูงในปกอน

ที ่พักแรม/รานอาหาร
14,134 คน (-84.78%)      1
การผลิต
9,390 คน (-60.93%)      2
การคา
3,889 คน (-46.45%)      3

การเลิกจาง

อัตราการเลิกจางในระบบประกันสังคม = 0.28 % ต่ำกวาเดือนกอน และเดือนเดียวกันปกอน 
(ผู ถูกเลิกจางคิดเปน 13.15 % ของผู วางงานในระบบฯ ทั ้งหมด)  
     

สรุปสถานการณดานแรงงานสรุปสถานการณดานแรงงาน
สถานการณการจางงาน และเลิกจาง ผูประกันตน ม.33  ในภาพรวม ปรับตัวดีขึ้น จากเดือนกอนและเดือนเดียวกันปกอน
โดยเฉพาะ สาขาการผลิต (ยานยนต และอิเล็กทรอนิกส) การบริหาร/บริการสนันสนุน การคา และท่ีพักแรม/รานอาหาร ท่ีฟนตัวไดดี 
ในขณะที่การวางงานสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกอน

  แตบางสาขายังมี อัตราการวางงานและเลิกจางสูง  เชน  ไปรษณีย/รับสงพัสดุภัณฑ การปาไม การโฆษณา/การวิจัยตลาด 
               กิจกรรมการจางงาน และกิจกรรมทางวิชาชีพ/วิทยาศาสตร ท่ีไดรับผลกระทบจากโควิด-19 และเปนอุตสาหกรรมเฝาระวัง

ติดตามสถานการณการจางงาน/วางงาน/เลิกจาง จากการระบาดของโควิด-19 
สงครามระหวางรัสเซียและยูเครน รวมทั้งสถานการณเงินเฟอ ราคาน้ำมันและสินคาโภคภัณฑ 

มีมาตรการเฝาระวัง การปองกันเชิงรุก รวมถึงการเตรียมความพรอมกลับสูตลาดแรงงาน 

/

ระบบเตือนภัยดานแรงงาน คาดการณวา  
ตลาดแรงงานเริ่มมีสัญญาณเฝาระวังการจางงานในอีก 12 เดือนขางหนา 
ในระยะถัดไป กระทรวงแรงงานควรมีมาตรการ 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 : 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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สถานการณการจางงานในระบบประกันสังคม สถานการณการจางงานในระบบประกันสังคม
รายสาขารายสาขา 

อุตสาหกรรมเฝาระวังการวางงาน อุตสาหกรรมเฝาระวังการวางงาน

การขยายตัวของการเลิกจาง
รายสาขาหลัก

(การขยายตัวจากเดือน พ.ค. 64)

การขยายตัวของการวางงาน
รายสาขาหลัก

(การขยายตัวจากเดือน พ.ค. 64)

การขยายตัวของการจางงาน
รายสาขาหลัก

(การขยายตัวจากเดือน พ.ค. 64)

“ภาพรวมการจางงานขยายตัวนอยกวา
ที่ประมาณการไวจากเดือนที่แลว (เม.ย. 65)

 พ.ค. 65 
ขยายตัว 1.56 % จากปกอน 

และขยายตัว 0.15 % จากเดือนกอน”

“ภาพรวมการวางงานหดตัวนอยกวา
ที่ประมาณการไวจากเดือนที่แลว (เม.ย. 65)

 พ.ค. 65 
หดตัว -20.09 % จากปกอน 

และขยายตัว 7.21 % จากเดือนกอน”

“ภาพรวมการเลิกจางหดตัวมากกวา
ที่ประมาณการไวจากเดือนที่แลว (เม.ย. 65)

 พ.ค. 65 
หดตัว -65.20 % จากปกอน 

และหดตัว -2.22 % จากเดือนกอน”

อุตสาหกรรมหลัก อุตสาหกรรมหลัก

อุตสาหกรรมเฝาระวังการวางงานและการเลิกจาง ป 2565 ในระบบประกันสังคม 5 อันดับอุตสาหกรรมเฝาระวังการวางงานและการเลิกจาง ป 2565 ในระบบประกันสังคม 5 อันดับ

ไปรษณีย / 
การรับสงเอกสาร-สิ่งของ

วนวัฒนวิทยา / การทำไม / 
การเก็บหาของปา / 
บริการสนับสนุนการปาไม

กิจกรรมของบริษัทโฆษณา / 
ตัวแทนขายสื่อโฆษณา /วิจัยตลาดและ
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (ประชามติ)

กิจกรรมของสำนักงานจัดหางานหรือตัวแทน
จัดหางานอื่นๆ/ การใหบริการจางงานชั่วคราว/ 
การจัดหาทรัพยากรมนุษยอื่นๆ

กิจกรรมการออกแบบเฉพาะดานอื่นๆ/ 
การถายภาพ/ การแปลความหมายและลาม/ 
วิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคนิคอื่นๆ

-7,160
(-5.63%)

-9,044
(-0.29%)

+22,717
(3.98%)

+24,609
(1.49%)

+11,914
(2.62%)

+32,552
(9.49%)

+242
(10.98%)

-9,131
(-14.36%)

-1,766
(-11.46%)

-2,272
(-4.89%)

-1,810
(-11.95%)

-17,953
(-59.93%)

+176
(68.48%)

-9,390
(-60.93%)

-1,710
(-43.75%) -3,889

(-46.45%)

-2,149
(-54.99%)

-14,134
(-84.78%)
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