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ในระยะถัดไป  กระทรวงแรงงานควรมีมาตรการ  ดังนี้

 ระบบเตือนภัยดานแรงงาน
 Early Warning System

เดือนมกราคม 2566
(ขอมูลลาสุดเดือนธันวาคม 2565)

สถานการณดานแรงงานในระบบประกันสังคมบทสรุปผู บริหาร
ฉบับเดือนมกราคม 2566
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การจางงาน

1
2
3

การผลิต
138,717 คน (4.49%)      

ที ่พักแรม/รานอาหาร
73,235 คน (20.79%)      

การคา
82,224 คน (4.97%)      

 11,638,041 คน
ผูประกันตน ม.33

500,830 คน 
YoYเพิ่มขึ้น 

4.50 %

มาจากประเภทกิจการ

เปนผลมาจากฐานต่ำในปกอน

การวางงาน

    196,926 คน
ผูวางงานในระบบประกันสังคม

  56,422 คน 
YoYลดลง

 -22.27%
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ที ่พักแรม/รานอาหาร
13,432 คน (-62.93%)      
การผลิต
8,352 คน (-15.99%)      

การคา
8,284 คน (-20.38%)      

มาจากประเภทกิจการ

เปนผลมาจากฐานสูงในปกอน

อัตราการวางงาน
ในระบบประกันสังคม  1.66 %

ต่ำกวาเดือนกอน และเดือนเดียวกันปกอน  
     

การเลิกจาง

         32,530 คน
ผูถูกเลิกจางในระบบประกันสังคม

  32,893 คน 
YoYลดลง

 -50.28%
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ที ่พักแรม/รานอาหาร
10,663 คน (-90.91%)      
การคา
4,776 คน (-57.19%)      

ขนสง
2,923 คน (-69.78%)      

มาจากประเภทกิจการ

เปนผลมาจากฐานสูงในปกอน

อัตราการเลิกจาง
ในระบบประกันสังคม  0.28 %

ผูถูกเลิกจาง =           ของผูวางงานในระบบฯท้ังหมด 16.52 %

สูงกวาเดือนกอน แตต่ำกวาปกอนหนา

การจางงาน
การเลิกจาง
การวางงาน

สถานการณการจางงาน การวางงาน และการเลิกจางของผูประกันตนมาตรา 33 ปรับตัวดีข้ึน 
จากเดือนเดียวกันของปกอน การผลิตสาขาอิเล็กทรอนิกส มีการจางงานลดลง อีกท้ังการวางงาน
และเลิกจางเพ่ิมข้ึนในเดือนน้ี นอกจากน้ี สาขาท่ียังมีอัตราการวางงานและเลิกจางสูง ในภาพรวม 
ยังไดรับผลกระทบจากโควิด-19 เงินเฟอ หวงโซอุปทานโลก ความขัดแยงและนโยบายระหวาง
ประเทศและเปนอุตสาหกรรมท่ีตองเฝาระวัง 

 
        สาขาท่ีควรเฝาระวังการวางงานและเลิกจาง 
       ไปรษณีย/รับสงพัสดุ
       สังคมสงเคราะหไมใหท่ีพัก  
       กิจกรรมตัวแทนธุรกิจทองเท่ียว
       การจัดนำเท่ียว
       

ติดตามสถานการณการจางงาน การวางงาน และการเลิกจางอยางตอเนื่อง
เนนเฝาระวังอุตสาหกรรมที่มีสัดสวนการขยายตัวของผูวางงานสูงอยางใกลชิด 

ถึงแมการแพรระบาดของโรค COVID-19 ผอนคลายลง 
แตปญหาเศรษฐกิจและหวงโซอุปทานโลก นโยบายของตางประเทศ 

เชน นโยบายโควิดของจีน รวมถึงสถานการณเงินเฟอยัง
สงผลตอเศรษฐกิจและตลาดแรงงานไทย

11
กระตุนการจางงานตามความตองการ

ของระบบเศรษฐกิจในชวงฟนฟูจากการแพรระบาด 
โดยเฉพาะในภาคการทองเที่ยว

12

หมายเหตุ : YoY (Year on Year) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
ในปจจุบันเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา

ระบบเตือนภัยดานแรงงาน

คาดการณวา  
การจางงานในอีก 12 เดือนขางหนา

จะอยูในเกณฑเฝาระวัง 

รายงานระบบเตือนภัย
ฉบับสมบูรณ

สรุปสถานการณดานแรงงานสรุปสถานการณดานแรงงาน

 ระบบเตือนภัยดานแรงงาน
 Early Warning System



หนวย : คน

อุตสาหกรรมหลัก
หนวย : คนหนวย : คน

อัตราการวางงาน      อัตราการเลิกจาง      การวางงานขยายตัวเฉลี่ย
             ในป 2565

1

2

4

5

ไปรษณียและ
การรับสงพัสดุภัณฑ

สังคมสงเคราะห
ไมใหที่พัก

ศิลปะและ
การบันเทิง

ธุรกิจทองเที่ยว
/การจัดนำเที่ยว3

ที่พักแรม

สถานการณการจางงานในระบบประกันสังคม สถานการณการจางงานในระบบประกันสังคม
รายสาขาอุตสาหกรรมรายสาขาอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมเฝาระวังการวางงาน อุตสาหกรรมเฝาระวังการวางงาน

ภาพรวมการจางงานเพิ่มขึ้นมากกวา
ที่ประมาณการไวจากเดือนที่แลว (พ.ย. 65)

 ธ.ค. 65 
เพิ่มขึ้น 4.50 % จากปกอน 

และเพิ่มขึ้น 0.58 % จากเดือนกอน

อุตสาหกรรมหลัก อุตสาหกรรมหลัก

อุตสาหกรรมเฝาระวังการวางงานและการเลิกจาง ป 2565 ในระบบประกันสังคม 5 อันดับอุตสาหกรรมเฝาระวังการวางงานและการเลิกจาง ป 2565 ในระบบประกันสังคม 5 อันดับ

ไปรษณีย / 
การรับสงเอกสาร-สิ่งของ

กิจกรรมสังคมสงเคราะหโดยไมมีที่พักอาศัย
สำหรับผูสูงอายุ/ผูพิการ/
การรับเลี้ยงเด็กกลางวัน

ธุรกิจจัดนำเท่ียว
/ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง

กิจกรรมดานการบันเทิง
/กิจกรรมสรางสรรคศิลปะ

โรงแรม รีสอรท และหองชุด
/เกสตเฮาส

การจางงาน
(เทียบกับขอมูลเดือน ธ.ค. 64)

การวางงาน
(เทียบกับขอมูลเดือน ธ.ค. 64)

การเลิกจาง
(เทียบกับขอมูลเดือน ธ.ค. 64)

ภาพรวมการวางงานลดลงนอยกวา
ที่ประมาณการไวจากเดือนที่แลว (พ.ย. 65)

 ธ.ค. 65 
ลดลง -22.27 % จากปกอน 

และลดลง -5.97 % จากเดือนกอน

ภาพรวมการเลิกจางเพิ่มขึ้นมากกวา
ที่ประมาณการไวจากเดือนที่แลว (พ.ย. 65)

 ธ.ค. 65 
ลดลง -50.28 % จากปกอน 

และเพิ่มขึ้น 8.36 % จากเดือนกอน

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

5.35 %

3.72 %

3.65 %

3.44 %

3.40 %

0.49 %

0.98 %

2.19 %

1.50 %

1.27 %

13.36 %

1.05 %

-65.19 %

-73.63 %

-72.62 %

การจางงาน การวางงาน การเลิกจาง

ประมาณการสถานการณดานแรงงาน ประมาณการสถานการณดานแรงงาน 

  กุมภาพันธ 66 (f)           เพิ่มขึ้น  425,224 คน (3.80%)        ลดลง  47,854 คน (-21.14%)        เพิ่มขึ้น  908 คน   (1.92%)

  มีนาคม   66 (f)            เพิ่มขึ้น  380,831 คน (3.39%)        ลดลง  43,137 คน  (14.11%)                   เพิ่มขึ้น  19,759 คน (34.26%) 

ขอมูลเทียบกับปที่แลว
โดย (f) คือ การพยากรณขอมูล 

+18,671
(15.44%)

+138,717
(4.49%)

+59,218
(9.99%)

+83,224
(4.97%)

-9,310
(-1.98%)

+73,235
(20.79%)

ĀîŠü÷�:�Ùî

-416
(-19.14%)

-8,352
(-15.99%)

-2,694
(-20.22%)

-8,284
(-20.38%)

-3,616
(-25.32%)

-13,432
(-62.93%)

-61
(-17.13%)

124
(1.29%)

-1,274
(-43.20%)

-4,776
(-57.19%)

-2,923
(-69.78%)

-10,663
(-90.91%)


