
ในระยะถัดไป  กระทรวงแรงงานควรมีมาตรการ  ดังนี้

 ระบบเตือนภัยดานแรงงาน
 Early Warning System

เดือนกุมภาพันธ 2566
(ขอมูลลาสุดเดือนมกราคม 2566)

สถานการณดานแรงงานในระบบประกันสังคมบทสรุปผู บริหาร
ฉบับเดือนกุมภาพันธ 2566
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การจางงาน

1
2
3

การผลิต
104,513 คน (3.37%)      

การกอสราง
75,367 คน (12.68%)      

การคา
87,030 คน (5.20%)      

 11,618,874 คน
ผูประกันตน ม.33

485,348 คน 
YoYเพิ่มขึ้น 

4.36 %

มาจากประเภทกิจการ

เปนผลมาจากฐานต่ำในปกอน

การวางงาน

    197,314 คน
ผูวางงานในระบบประกันสังคม

  41,010 คน 
YoYลดลง

 -17.21%
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ที ่พักแรม/รานอาหาร
10,007 คน (-55.50%)      
การคา
7,590 คน (-18.81%)      

การผลิต
4,059 คน (-8.27%)      

มาจากประเภทกิจการ

เปนผลมาจากฐานสูงในปกอน

อัตราการวางงาน
ในระบบประกันสังคม  1.67 %

ต่ำกวาเดือนกอน และเดือนเดียวกันปกอน  
     

การเลิกจาง

         34,213 คน
ผูถูกเลิกจางในระบบประกันสังคม

  21,340 คน 
YoYลดลง

 -38.41%
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ที ่พักแรม/รานอาหาร
7,684 คน (-89.54%)      
การคา
4,113 คน (-53.85%)      

การบริหารสนับสนุน
1,231 คน (-66.08%)      

มาจากประเภทกิจการ

เปนผลมาจากฐานสูงในปกอน

อัตราการเลิกจาง
ในระบบประกันสังคม  0.29 %

ผูถูกเลิกจาง =           ของผูวางงานในระบบฯท้ังหมด 17.34 %

สูงกวาเดือนกอน แตต่ำกวาปกอนหนา

การจางงาน
การเลิกจาง
การวางงาน

    สถานการณการจางงานของผูประกันตน ม.33 การวางงาน และการเลิกจางปรับตัวดีข้ึนจากเดือนเดียวกัน

ปกอนโดยเฉพาะ บริการท่ีพักแรม/รานอาหาร การบำบัดและการกำจัดของเสีย รวมถึงการนำของเสียกลับมา

ใชใหมท่ีฟนตัวไดดี นอกจากน้ี สาขาท่ียังมีอัตราการวางงานและเลิกจางสูง ไดแก การผลิตอุปกรณจัดเก็บขอมูล 

การผลิตเคร่ืองรับโทรทัศน การผลิตอุปกรณตอพวงอ่ืนๆ ซ่ึงไดรับผลจากหวงโซอุปทานโลก สินคาทดแทน 

การใชเทคโนโลยีดิจิทอลท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากการระบาดของโควิด-19 เปนอุตสาหกรรมท่ีตองเฝาระวัง

 

 

ติดตามสถานการณเศรษฐกิจภายในประเทศ อาทิ ผลผลิตมวลรวมในประเทศ 
เงินเฟอซึ่งมีผลตอความเชื่อมั่นของผูบริโภคและนักลงทุน รวมถึงติดตามสถานการณ
การสงออกและเศรษฐกิจคูคาหลักของประเทศ ที่สงผลตอการจางงาน การวางงาน 

และการเลิกจางของแรงงานในประเทศ 

11
กระตุนการจางงานตามความตองการของระบบ

เศรษฐกิจในชวงฟนฟูจากการแพรระบาด
โดยเฉพาะในภาคการทองเที่ยวที่ตองเรง

จับคูนายจางและลูกจาง

12

หมายเหตุ : YoY (Year on Year) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
ในปจจุบันเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา

ระบบเตือนภัยดานแรงงาน

คาดการณวา  
การจางงานในอีก 12 เดือนขางหนา

จะอยูในเกณฑเฝาระวัง 

รายงานระบบเตือนภัย
ฉบับสมบูรณ

สรุปสถานการณดานแรงงานสรุปสถานการณดานแรงงาน

 ระบบเตือนภัยดานแรงงาน
 Early Warning System

สาขาที่มีการฟนตัวไดดี 
 ที่พักแรม/รานอาหาร
 
 
         

 
 

การนำของเสียกลับมาใชใหม

การบำบัด/กำจัดของเสีย

        สาขาท่ีควรเฝาระวังการวางงานและเลิกจาง 
       การผลิตอุปกรณจัดเก็บขอมูล  
       
       การผลิตอุปกรณตอพวงอ่ืนๆ

การผลิตเคร่ืองรับโทรทัศน



หนวย : คน

อุตสาหกรรมหลัก
หนวย : คนหนวย : คน

อัตราการวางงาน      อัตราการเลิกจาง      การวางงานขยายตัวเฉลี่ย
             ในป 2566
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ไปรษณียและ
การรับสงพัสดุภัณฑ

การบริการ
สารสนเทศ

กิจกรรมบริการที่
สนับสนุนการทำเหมืองแร3

การบริการดานการ

บริหารและสนับสนุนการ

ดำเนินงานของสำนักงาน

สถานการณการจางงานในระบบประกันสังคม สถานการณการจางงานในระบบประกันสังคม
รายสาขาอุตสาหกรรมรายสาขาอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมเฝาระวังการวางงาน อุตสาหกรรมเฝาระวังการวางงาน

ภาพรวมการจางงานเพิ่มขึ้นมากกวา
ที่ประมาณการไวจากเดือนที่แลว (ธ.ค. 65)

 ม.ค. 66 
เพิ่มขึ้น 4.36 % จากปกอน 

และลดลง -0.16 % จากเดือนกอน

อุตสาหกรรมหลัก อุตสาหกรรมหลัก

อุตสาหกรรมเฝาระวังการวางงานและการเลิกจาง ป 2565 ในระบบประกันสังคม 5 อันดับอุตสาหกรรมเฝาระวังการวางงานและการเลิกจาง ป 2566 ในระบบประกันสังคม 5 อันดับ

ไปรษณีย / 
การรับสงเอกสาร-สิ่งของ

การบริการสารสนเทศ

การทำเหมืองแร

ผลิตภัณฑคอมพิวเตอร 

การบริการดาน การบริหาร
สำนักงาน

การจางงาน
(เทียบกับขอมูลเดือน ม.ค. 65)

การวางงาน
(เทียบกับขอมูลเดือน ม.ค. 65)

การเลิกจาง
(เทียบกับขอมูลเดือน ม.ค. 65)

ภาพรวมการวางงานลดลงนอยกวา
ที่ประมาณการไวจากเดือนที่แลว (ธ.ค. 65)

 ม.ค. 66 
ลดลง -17.21 % จากปกอน 

และเพิ่มขึ้น 0.21 % จากเดือนกอน

ภาพรวมการเลิกจางเพิ่มขึ้นมากกวา
ที่ประมาณการไวจากเดือนที่แลว (ธ.ค. 65)

 ม.ค. 66 
ลดลง -38.41 % จากปกอน 

และเพิ่มขึ้น 5.17 % จากเดือนกอน

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

6.53 %

3.08 %

3.02 %

2.67 %

2.67 %

1.19 %

0.21 %

2.24 %

1.48 %

0.38 %

-4.97 %

46.95 %

15.94 %

83.84 %

-21.34 %

การจางงาน การวางงาน การเลิกจาง

ประมาณการสถานการณดานแรงงาน ประมาณการสถานการณดานแรงงาน 

  มีนาคม 66 (f)          เพิ่มขึ้น  411,141 คน (3.66%)                 ลดลง  30,047 คน (-9.83%)        เพิ่มขึ้น  12,962 คน (22.47%)

  เมษายน   66 (f)      เพิ่มขึ้น  365,621 คน (-0.16%)                 ลดลง  25,239 คน  (-11.14%)                  เพิ่มขึ้น  29,479 คน (90.23%) 

ขอมูลเทียบกับปที่แลว
โดย (f) คือ การพยากรณขอมูล 

+20,450
(17.10%)

+104,513
(3.37%)

+75,367
(12.68%)

+87,030
(5.20%)

-10,959
(-2.33%)

+71,676
(20.02%)

-284
(-13.33%)

-4,059
(-8.27%)

-2,078
(-16.21%)

-7,590
(-18.81%)

-1,564
(-12.40%)

-10,007
(-55.50%)

-48
(-13.83%)

1,481
(16.31%)

-1,109
(-41.20%)

-4,113
(-53.85%)

-1,033
(-41.17%)

-7,684
(-89.54%)

การผลิตผลิตภัณฑ
คอมพิวเตอรและอุปกรณ


