
ระบบเตือนภัยดานแรงงาน

คาดการณวา  
ตลาดแรงงานเริ่มมีสัญญาณเฝาระวัง

การจางงานในอีก 12 เดือนขางหนา 

สาขาที่มีการฟนตัวไดดี 
 ที่พักแรม/รานอาหาร
 การคา
 สาขาการผลิต 
 (ยานยนต และอิเล็กทรอนิกส) 
 
 

ในระยะถัดไป  กระทรวงแรงงานควรมีมาตรการ  ดังนี้

ระบบเตือนภัยดานแรงงาน
 Early Warning System 
ระบบเตือนภัยดานแรงงาน
 Early Warning System

เดือนกรกฎาคม 2565
(ขอมูลลาสุดเดือนมิถุนายน 2565)

สถานการณดานแรงงานในระบบประกันสังคมบทสรุปผู บริหาร
ฉบับเดือนกรกฎาคม 2565

สรุปสถานการณดานแรงงานสรุปสถานการณดานแรงงาน

การจางงาน

1

2

3

ที ่พักแรม/รานอาหาร
45,075 คน (13.43%)      
การคา
34,706 คน (2.09%)      

การกอสราง
26,206 คน (4.58%)      

 11,313,040 คน
ผูประกันตน ม.33

215,044 คน 
YoYเพิ่มขึ้น 

 1.94 %

มาจากประเภทกิจการ

เปนผลมาจากฐานต่ำในปกอน

การวางงาน

    245,000 คน
ผูวางงานในระบบประกันสังคม

  62,883 คน 
YoYลดลง

 -20.42%

1

2

3

ที ่พักแรม/รานอาหาร
20,830 คน (-64.53%)      
การผลิต
5,625 คน (-9.16%)      

การคา
3,391 คน (-7.09%)      

มาจากประเภทกิจการ

เปนผลมาจากฐานสูงในปกอน

อัตราการวางงาน
ในระบบประกันสังคม  2.12 %
สูงกวาเดือนกอน แตต่ำกวาเดือนเดียวกันปกอน  

     

การเลิกจาง

         31,217 คน
ผูถูกเลิกจางในระบบประกันสังคม

  59,527 คน 
YoYลดลง

 -65.60%

1

2

3

ที ่พักแรม/รานอาหาร
16,394 คน (-88.24%)      
การผลิต
6,750 คน (-52.46%)      

การคา
3,820 คน (-46.87%)      

มาจากประเภทกิจการ

เปนผลมาจากฐานสูงในปกอน

อัตราการเลิกจาง
ในระบบประกันสังคม  0.27 %

ผูถูกเลิกจาง =           ของผูวางงานในระบบฯท้ังหมด 12.74 %

ต่ำกวาเดือนกอน และเดือนเดียวกันปกอน
     

การจางงาน
การเลิกจาง
การวางงาน

สถานการณการจางงาน/เลิกจาง ผูประกันตน ม.33  ในภาพรวม ปรับตัวดีขึ้น 
จากเดือนกอนและเดือนเดียวกันปกอน ในขณะที่การวางงานสูงขึ้น 
เมื่อเทียบกับเดือนกอน บางสาขายังมี อัตราการวางงานและเลิกจางสูง
ซึ่งไดรับผลกระทบจากโควิด-19 และเปนอุตสาหกรรมเฝาระวัง  

          สาขาท่ีมีีอัตราการวางงานและเลิกจางสูง 
       ไปรษณีย/รับสงพัสดุภัณฑ 
       สังคมสงเคราะหไมใหท่ีพัก  
       การบริการสวนบุคคลอ่ืน ๆ (สปา/การดูแลความงาม )
       การปาไม
       กิจกรรมทางวิชาชีพ/วิทยาศาสตร

ติดตามสถานการณการจางงาน/วางงาน/เลิกจาง 
           การระบาดของโควิด-19 
           สงครามระหวางรัสเซียและยูเครน 
           เงินเฟอ ราคาน้ำมัน และสินคาโภคภัณฑ 

11

มาตรการเฝาระวัง 
การปองกันเชิงรุก 
การเตรียมความพรอม
กลับสูตลาดแรงงาน 

12
มาตรการลดอัตราเงินสมทบใหกับผูประกันตน 
           ม.33 สงเงินสมทบในอัตรา 1% 
          ม.39 สงเงินสมทบ เดือนละ 91 บาท (พ.ค.– ก.ค. 65) 
           ม.40 เหลือ 60% ของอัตราเงินสมทบเดิม (ก.พ. – ก.ค. 65) 

13

หมายเหตุ : YoY (Year on Year) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
ในปจจุบันเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา



หนวย : คน

อุตสาหกรรมหลัก

หนวย : คนหนวย : คน

อัตราการวางงาน      อัตราการเลิกจาง      การวางงานขยายตัวเฉลี่ย
             ในป 2565
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สถานการณการจางงานในระบบประกันสังคม สถานการณการจางงานในระบบประกันสังคม
รายสาขาอุตสาหกรรมรายสาขาอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมเฝาระวังการวางงาน อุตสาหกรรมเฝาระวังการวางงาน

ภาพรวมการจางงานขยายตัวมากกวา
ที่ประมาณการไวจากเดือนที่แลว (พ.ค. 65)

 มิ.ย. 65 
ขยายตัว 1.94 % จากปกอน 

และขยายตัว 0.56 % จากเดือนกอน

อุตสาหกรรมหลัก อุตสาหกรรมหลัก

อุตสาหกรรมเฝาระวังการวางงานและการเลิกจาง ป 2565 ในระบบประกันสังคม 5 อันดับอุตสาหกรรมเฝาระวังการวางงานและการเลิกจาง ป 2565 ในระบบประกันสังคม 5 อันดับ

ไปรษณีย / 
การรับสงเอกสาร-สิ่งของ

กิจกรรมสังคมสงเคราะหโดยไมมีที่พักอาศัย
สำหรับผูสูงอายุ/ผูพิการ/
การรับเลี้ยงเด็กกลางวัน

กิจกรรมสปา / การบริการลดน้ำหนัก/ 
การดูแลความงาม / การบริการฟอกและยอมสี

วนวัฒนวิทยา / การทำไม / 
การเก็บหาของปา / 
บริการสนับสนุนการปาไม

กิจกรรมการออกแบบเฉพาะดานอื่น ๆ/ 
การถายภาพ/ การแปลความหมายและลาม/ 
วิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคนิคอื่น ๆ

-3,869
(-3.09%)

-2,336
(-0.07%)

+26,206
(4.58%)

+34,706
(2.09%)

+10,375
(2.27%)

+45,075
(13.43%)

+130
(5.84%)

-5,625
(-9.16%)

-1,831
(-11.85%) -3,391

(-7.09%)
-3,063

(-18.35%)

-20,830
(-64.53%)

การจางงาน
(เทียบกับขอมูลเดือน มิ.ย. 64)

การวางงาน
(เทียบกับขอมูลเดือน มิ.ย. 64)

การเลิกจาง
(เทียบกับขอมูลเดือน มิ.ย. 64)

+136
(48.40%)

-6,750
(-52.46%)

-1,612
(-40.71%) -3,820

(-46.87%)
-3,799

(-68.05%)

-16,394
(-88.24%)

ภาพรวมการวางงานหดตัวมากกวา
ที่ประมาณการไวจากเดือนที่แลว (พ.ค. 65)

 มิ.ย. 65 
หดตัว -20.42 % จากปกอน 

และขยายตัว 0.86 % จากเดือนกอน

ภาพรวมการเลิกจางหดตัวมากกวา
ที่ประมาณการไวจากเดือนที่แลว (พ.ค. 65)

 มิ.ย. 65 
หดตัว -65.60 % จากปกอน 

และหดตัว -2.29 % จากเดือนกอน

เกษตรกรรม        อุตสาหกรรมผลิต           กอสราง                     การคา                      ขนสง           ที่พักแรม/รานอาหาร เกษตรกรรม        อุตสาหกรรมผลิต           กอสราง                     การคา                      ขนสง           ที่พักแรม/รานอาหารเกษตรกรรม        อุตสาหกรรมผลิต           กอสราง                     การคา                      ขนสง           ที่พักแรม/รานอาหาร

5.76 %

4.98 %

3.93 %

3.17 %

2.68 %

0.43 %

1.72 %

1.05 %

0.17 %

0.69 %

-32.31 %

-20.73 %

-71.83 %

-50.18 %

-51.28 %

การจางงาน การวางงาน การเลิกจาง

ประมาณการสถานการณดานแรงงาน ประมาณการสถานการณดานแรงงาน 

สิงหาคม 65 (f)     เพิ่มขึ้น  220,491 คน (1.99%)        เพิ่มขึ้น  54,677 คน (17.93%)         เพิ่มขึ้น  30,578 คน (33.63%)

กันยายน 65 (f)     เพิ่มขึ้น  198,669 คน (1.80%)        เพิ่มขึ้น  51,325 คน (18.79%)          เพิ่มขึ้น  11,193 คน (15.52%) 

ขอมูลเทียบกับปที่แลว
โดย (f) คือ การพยากรณขอมูล 
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