
สาขาที่มีการฟนตัวไดดี 
 ที่พักแรม/รานอาหาร
 การคา
 สาขาการผลิต 
 (ยานยนต และอิเล็กทรอนิกส)

 ขนสง 
 
 ในระยะถัดไป  กระทรวงแรงงานควรมีมาตรการ  ดังนี้

ระบบเตือนภัยดานแรงงาน
 Early Warning System 
ระบบเตือนภัยดานแรงงาน
 Early Warning System

เดือนตุลาคม 2565
(ขอมูลลาสุดเดือนกันยายน 2565)

สถานการณดานแรงงานในระบบประกันสังคมบทสรุปผู บริหาร
ฉบับเดือนตุลาคม 2565

สรุปสถานการณดานแรงงานสรุปสถานการณดานแรงงาน

การจางงาน

1

2

3

การผลิต
105,157 คน (3.41%)      
ที ่พักแรม/รานอาหาร
69,492 คน (21.00%)      

การคา
60,044 คน (3.60%)      

 11,462,256 คน
ผูประกันตน ม.33

425,100 คน 
YoYเพิ่มขึ้น 

 3.85 %

มาจากประเภทกิจการ

เปนผลมาจากฐานต่ำในปกอน

การวางงาน

    228,374 คน
ผูวางงานในระบบประกันสังคม

  44,783 คน 
YoYลดลง

 -16.39%
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ที ่พักแรม/รานอาหาร
15,514 คน (-61.88%)      
การผลิต
7,742 คน (-12.92%)      

การคา
2,832 คน (-6.73%)      

มาจากประเภทกิจการ

เปนผลมาจากฐานสูงในปกอน

อัตราการวางงาน
ในระบบประกันสังคม  1.95 %

ต่ำกวาเดือนกอน และเดือนเดียวกันปกอน  
     

การเลิกจาง

         30,992 คน
ผูถูกเลิกจางในระบบประกันสังคม

  41,120 คน 
YoYลดลง

 -57.02%
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ที ่พักแรม/รานอาหาร
12,832 คน (-89.19%)      
การคา
4,183 คน (-51.19%)      

ขนสง
3,283 คน (-70.38%)      

มาจากประเภทกิจการ

เปนผลมาจากฐานสูงในปกอน

อัตราการเลิกจาง
ในระบบประกันสังคม  0.27 %

ผูถูกเลิกจาง =           ของผูวางงานในระบบฯท้ังหมด 13.57 %

ทรงตัวจากเดือนกอน แตต่ำกวาเดือนเดียวกันปกอน
     

การจางงาน
การเลิกจาง
การวางงาน

สถานการณการจางงานของผูประกันตน ม.33 และการวางงาน ปรับตัวดีข้ึน จากเดือนกอน
แตการเลิกจางยังเพ่ิมข้ึนเล็กนอย จากเดือนกอน ในภาพรวมยังดีข้ึนเม่ือเทียบกับปกอน
อยางไรก็ดี บางสาขายังมี อัตราการวางงานและเลิกจางสูง 
ซึ่งไดรับผลกระทบจากโควิด-19 เงินเฟอ ความขัดแยงและนโยบายระหวางประเทศ 
และเปนอุตสาหกรรมเฝาระวัง  

          สาขาท่ีมีีอัตราการวางงานและเลิกจางสูง 
       ไปรษณีย/รับสงพัสดุภัณฑ 
       สังคมสงเคราะหไมใหท่ีพัก  
       ปโตรเลียมดิบ/กาซธรรมชาติ
       กฎหมาย/การบัญชี
       กิจกรรมทางวิชาชีพ/วิทยาศาสตร

ติดตาม การจางงาน/วางงาน/เลิกจาง อยางตอเนื่อง 
เนนเฝาระวังอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตัวของผูวางงานสูง
แมสถานการณการแพรระบาดของโควิด -19 ผอนคลายลง 

แตปญหาหวงโซอุปทานโลก และเงินเฟอยังสงผล
ตอเศรษฐกิจและตลาดแรงงานอยางมาก

11

กระตุนการจางงานตาม
ความตองการใน

ระบบเศรษฐกิจใหม
ทั้งในและตางประเทศ

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

13

หมายเหตุ : YoY (Year on Year) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
ในปจจุบันเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา

ระบบเตือนภัยดานแรงงาน

คาดการณวา  
มีโอกาสเกิดวิกฤตการจางงาน 

การวางงาน และการเลิกจางระยะสั้น
ในอีก 12 เดือนขางหนา 

รายงานระบบเตือนภัย
ฉบับสมบูรณ



หนวย : คน

อุตสาหกรรมหลัก

หนวย : คนหนวย : คน

อัตราการวางงาน      อัตราการเลิกจาง      การวางงานขยายตัวเฉลี่ย
             ในป 2565
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สถานการณการจางงานในระบบประกันสังคม สถานการณการจางงานในระบบประกันสังคม
รายสาขาอุตสาหกรรมรายสาขาอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมเฝาระวังการวางงาน อุตสาหกรรมเฝาระวังการวางงาน

ภาพรวมการจางงานเพิ่มขึ้นมากกวา
ที่ประมาณการไวจากเดือนที่แลว (ส.ค. 65)

 ก.ย. 65 
เพิ่มขึ้น 3.85 % จากปกอน 

และเพิ่มขึ้น 0.57 % จากเดือนกอน

อุตสาหกรรมหลัก อุตสาหกรรมหลัก

อุตสาหกรรมเฝาระวังการวางงานและการเลิกจาง ป 2565 ในระบบประกันสังคม 5 อันดับอุตสาหกรรมเฝาระวังการวางงานและการเลิกจาง ป 2565 ในระบบประกันสังคม 5 อันดับ

ไปรษณีย / 
การรับสงเอกสาร-สิ่งของ

กิจกรรมสังคมสงเคราะหโดยไมมีที่พักอาศัย
สำหรับผูสูงอายุ/ผูพิการ/
การรับเลี้ยงเด็กกลางวัน

การผลิตน้ำมันดิบ/ กาซธรรมชาติ

กิจกรรมทางกฎหมาย / 
การทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี / 
การใหคำปรึกษาดานภาษี

กิจกรรมการออกแบบเฉพาะดานอื่น ๆ/ 
การถายภาพ/ การแปลความหมายและลาม/ 
วิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคนิคอื่น ๆ

การจางงาน
(เทียบกับขอมูลเดือน ก.ย. 64)

การวางงาน
(เทียบกับขอมูลเดือน ก.ย. 64)

การเลิกจาง
(เทียบกับขอมูลเดือน ก.ย. 64)

ภาพรวมการวางงานลดลงนอยกวา
ที่ประมาณการไวจากเดือนที่แลว ส.ค. 65)

 ก.ย. 65 
ลดลง -16.39 % จากปกอน 

และลดลง -5.25 % จากเดือนกอน

ภาพรวมการเลิกจางลดลงนอยกวา
ที่ประมาณการไวจากเดือนที่แลว (ส.ค. 65)

 ก.ย. 65 
ลดลง -57.02 % จากปกอน 

และเพิ่มขึ้น 0.08 % จากเดือนกอน

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

5.45 %

4.41 %

2.69 %

2.58 %

2.57 %

0.42 %

1.22 %

0.60 %

0.37 %

0.63 %

22.52 %

23.34 %

-22.67 %

1.60 %

-5.53 %

การจางงาน การวางงาน การเลิกจาง

ประมาณการสถานการณดานแรงงาน ประมาณการสถานการณดานแรงงาน 

พฤศจิกายน 65 (f)     เพิ่มขึ้น  456,825 คน (4.13%)          ลดลง  39,021 คน (-13.79%)              ลดลง  1,826 คน (-2.49%)

  ธันวาคม 65 (f)     เพิ่มขึ้น  429,896 คน (3.86%)          ลดลง  36,564 คน (-14.43%)             เพิ่มขึ้น 18,152 คน (27.75%) 

ขอมูลเทียบกับปที่แลว
โดย (f) คือ การพยากรณขอมูล 

+3,249
(2.64%)

+105,157
(3.41%)

+50,157
(8.59%)

+60,044
(3.60%)

+4,312
(0.92%)

+69,492
(21.00%)

+5
(0.25%)

-7,742
(-12.92%)

-1,906
(-12.75%) -2,832

(-6.73%)
-2,252

(-14.94%)

-15,514
(-61.88%)

+14
(4.76%)

-1,184
(-12.61%)

-795
(-23.45%)

-4,183
(-51.19%)

-3,283
(-70.38%)

-12,832
(-89.19%)


