
ระบบเตือนภัยดานแรงงาน

คาดการณวา  
มีสัญญาณการจางงานในภาวะปกติ

ในอีก 12 เดือนขางหนา 

สาขาที่มีการฟนตัวไดดี 
 ที่พักแรม/รานอาหาร
 การคา
 สาขาการผลิต 
 (ยานยนต และอิเล็กทรอนิกส) 
 
 

ในระยะถัดไป  กระทรวงแรงงานควรมีมาตรการ  ดังนี้

ระบบเตือนภัยดานแรงงาน
 Early Warning System 
ระบบเตือนภัยดานแรงงาน
 Early Warning System

เดือนสิงหาคม 2565
(ขอมูลลาสุดเดือนกรกฎาคม 2565)

สถานการณดานแรงงานในระบบประกันสังคมบทสรุปผู บริหาร
ฉบับเดือนสิงหาคม 2565

สรุปสถานการณดานแรงงานสรุปสถานการณดานแรงงาน

การจางงาน

1

2

3

ที ่พักแรม/รานอาหาร
45,626 คน (13.45%)      
การคา
30,987 คน (1.85%)      

การกอสราง
21,602 คน (3.73%)      

 11,341,108 คน
ผูประกันตน ม.33

213,865 คน 
YoYเพิ่มขึ้น 

 1.92 %

มาจากประเภทกิจการ

เปนผลมาจากฐานต่ำในปกอน

การวางงาน

    226,914 คน
ผูวางงานในระบบประกันสังคม

  81,381 คน 
YoYลดลง

 -26.40%
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2

3

ที ่พักแรม/รานอาหาร
23,018 คน (-68.90%)      
การคา
7,934 คน (-16.25%)      

การผลิต
7,768 คน (-13.10%)      

มาจากประเภทกิจการ

เปนผลมาจากฐานสูงในปกอน

อัตราการวางงาน
ในระบบประกันสังคม  1.96 %
ต่ำกวาเดือนกอน แตต่ำกวาเดือนเดียวกันปกอน  

     

การเลิกจาง

         29,447 คน
ผูถูกเลิกจางในระบบประกันสังคม

  61,510 คน 
YoYลดลง

 -67.63%
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2

3

ที ่พักแรม/รานอาหาร
17,414 คน (-89.89%)      
การผลิต
6,047 คน (-50.82%)      

การคา
4,281 คน (-50.42%)      

มาจากประเภทกิจการ

เปนผลมาจากฐานสูงในปกอน

อัตราการเลิกจาง
ในระบบประกันสังคม  0.25 %

ผูถูกเลิกจาง =           ของผูวางงานในระบบฯท้ังหมด 12.98 %

ต่ำกวาเดือนกอน และเดือนเดียวกันปกอน
     

การจางงาน
การเลิกจาง
การวางงาน

สถานการณการจางงาน/วางงาน/เลิกจาง ผูประกันตน ม.33  
ในภาพรวม ปรับตัวดีขึ้น จากเดือนกอนและเดือนเดียวกันปกอน 
อยางไรก็ดี บางสาขายังมี อัตราการวางงานและเลิกจางสูง
ซึ่งไดรับผลกระทบจากโควิด-19 มากและเปนอุตสาหกรรมเฝาระวัง  

          สาขาท่ีมีีอัตราการวางงานและเลิกจางสูง 
       ไปรษณีย/รับสงพัสดุภัณฑ 
       สังคมสงเคราะหไมใหท่ีพัก  
       ปโตรเลียมดิบ/กาซธรรมชาติ
       กิจกรรมทางวิชาชีพ/วิทยาศาสตร
       การศึกษา

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

11

มาตรการเฝาระวัง 
การปองกันเชิงรุก 
การเตรียมความพรอม
กลับสูตลาดแรงงาน 

12
  มีมาตรการสำหรับลูกจางที่ไดรับผลกระทบสูง 
           แรงงานภาคขนสง (ไรเดอร วินมอเตอรไซด แท็กซ่ี) 
          แรงงานกลุมอาชีพบริการ และอาชีพอิสระ 
   เนื่องจากรายไดมีการฟนตัวชา จากคาครองชีพที่สูงขึ้น

13

หมายเหตุ : YoY (Year on Year) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
ในปจจุบันเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา



หนวย : คน

อุตสาหกรรมหลัก
หนวย : คน

หนวย : คน

อัตราการวางงาน      อัตราการเลิกจาง      การวางงานขยายตัวเฉลี่ย
             ในป 2565
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สถานการณการจางงานในระบบประกันสังคม สถานการณการจางงานในระบบประกันสังคม
รายสาขาอุตสาหกรรมรายสาขาอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมเฝาระวังการวางงาน อุตสาหกรรมเฝาระวังการวางงาน

ภาพรวมการจางงานขยายตัวนอยกวา
ที่ประมาณการไวจากเดือนที่แลว (มิ.ย. 65)

 ก.ค. 65 
ขยายตัว 1.92 % จากปกอน 

และขยายตัว 0.25 % จากเดือนกอน

อุตสาหกรรมหลัก อุตสาหกรรมหลัก

อุตสาหกรรมเฝาระวังการวางงานและการเลิกจาง ป 2565 ในระบบประกันสังคม 5 อันดับอุตสาหกรรมเฝาระวังการวางงานและการเลิกจาง ป 2565 ในระบบประกันสังคม 5 อันดับ

ไปรษณีย / 
การรับสงเอกสาร-สิ่งของ

กิจกรรมสังคมสงเคราะหโดยไมมีที่พักอาศัย
สำหรับผูสูงอายุ/ผูพิการ/
การรับเลี้ยงเด็กกลางวัน

การผลิตน้ำมันดิบ/ กาซธรรมชาติ

กิจกรรมการออกแบบเฉพาะดานอื่น ๆ/ 
การถายภาพ/ การแปลความหมายและลาม/ 
วิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคนิคอื่น ๆ

การศึกษาระดับประถมศึกษาทุกชวงวัย สำหรับ
เด็กปกติและเด็กพิการ/ การศึกษาดานกีฬา
และนันทนาการ และกิจกรรมการสอนตางๆ

การจางงาน
(เทียบกับขอมูลเดือน ก.ค. 64)

การวางงาน
(เทียบกับขอมูลเดือน ก.ค. 64)

การเลิกจาง
(เทียบกับขอมูลเดือน ก.ค. 64)

ภาพรวมการวางงานหดตัวมากกวา
ที่ประมาณการไวจากเดือนที่แลว (มิ.ย. 65)

 ก.ค. 65 
หดตัว -26.40 % จากปกอน 

และหดตัว -7.38 % จากเดือนกอน

ภาพรวมการเลิกจางหดตัวมากกวา
ที่ประมาณการไวจากเดือนที่แลว (มิ.ย. 65)

 ก.ค. 65 
หดตัว -67.63 % จากปกอน 

และหดตัว -5.67 % จากเดือนกอน

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

5.58 %

4.65 %

2.66 %

2.63 %

2.53 %

0.41 %

1.51 %

0.51 %

0.66 %

0.73 %

29.39 %

42.23 %

-26.29 %

-4.81 %

1.69 %

การจางงาน การวางงาน การเลิกจาง

ประมาณการสถานการณดานแรงงาน ประมาณการสถานการณดานแรงงาน 

กันยายน 65 (f)     เพิ่มขึ้น  177,698 คน (1.61%)        ลดลง  73,616 คน (26.95%)           ลดลง  36,995 คน (51.30%)

ตุลาคม 65 (f)     เพิ่มขึ้น  148,376 คน (1.35%)        ลดลง  68,802 คน (24.41%)           ลดลง  18,933 คน (24.22%) 

ขอมูลเทียบกับปที่แลว
โดย (f) คือ การพยากรณขอมูล 

-2,640
(-2.11%)

+1,681
(0.05%)

+21,602
(3.73%)

+30,987
(1.85%)

+6,816
(1.48%)

+45,626
(13.45%) -121

(-5.32%)

-7,768
(-13.10%)

-3,133
(-19.52%)

-7,934
(-16.25%)

-3,907
(-23.23%)

-23,018
(-68.90%)

+56
(15.56%)

-6,047
(-50.82%)

-1,591
(-40.12%) -4,281

(-50.42%)
-3,883

(-69.06%)

-17,414
(-89.89%)
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