
วารสารสถานการณต์ลาดแรงงานภาคตะวนัออก
ปีที� 14 ฉบบัที� 4 ประจําเดือนเมษายน 2565

ชลบรุ ีระยอง จนัทบรุ ีตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรุ ีนครนายก สระแกว้ 

     สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวนัออกเดือนมีนาคม 2565 
พบว่า ความตอ้งการแรงงานผ่านกรมการจดัหางาน จํานวน  8,086 อตัรา 
บริษัทจัดหางานเอกชน จํานวน  1,200 อัตรา  และคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรอืน 4 อตัรา  ผ ูส้มคัรงาน จํานวน 2,455 คน  และการบรรจงุาน 
จํานวน 1,660 คน  การเดินทางไปทํางานต่างประเทศเพิ�มขึ�น  1.42 เท่า  
และการทํางานของคนต่างดา้วเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 14.25 สถานการณ์
การว่างงานและการเลิกจา้ง ผ ูข้อรบัประโยชนท์ดแทน  11,561 คน สาเหต ุ
การว่างงานจากการลาออก 10,089 คน เลิกจา้ง 1,472 คน ขอ้มลู
ตล าด แ รง ง าน ใ น เ ขต พื� น ที�  EEC ( ชลบ ุรี  ฉะเชิ งเทรา ระยอง)                    
มีความตอ้งการแรงงาน 8,511 อตัรา  (แจง้ผ่านกรมการจดัหางาน     
7,380 อตัรา และบริษทัจดัหางานเอกชน 1,131 อตัรา)  ผ ูส้มคัรงาน         
1,422 คน และการบรรจงุาน 1,247 คน  การทํางานของคนต่างดา้ว
เพิ�มขึ�น รอ้ยละ 10.55
     ทั�ง นี�  ผ ู้สน ใ จสามารถ ด ูราย ละ เ อีย ดข้อม ูล สถ านก ารณ์
ตลาดแรงงานภาคตะวันออกได้ที�  www.doe.go.th/lmi-east หรือ        
มีขอ้เสนอแนะสามารถติดต่อไดที้� e-mail : lm_ryg@live.com

บทบรรณาธิการ

www.doe.go.th/lmi-east

คณะผ ูจ้ดัทํา
อํานวยการโดย : ผ ูอํ้านวยการกองบรหิารขอ้มลูตลาดแรงงาน
        จดัทําโดย : ศนูยบ์รหิารขอ้มลูตลาดแรงงานภาคตะวนัออก

เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก

การทํางานของคนต่างดา้ว

การไปทํางานต่างประเทศ

ภาวะความตอ้งการแรงงาน

สถานการณก์ารว่างงานและเลิกจา้ง 2

3

4

4

5

สารบญั

อตุสาหกรรมที�มีความตอ้งการ 3 อนัดบัแรก

การผลิต

การขายสง่และการขายปลีก

การกอ่สรา้ง

วตัถปุระสงค์
เพื�อเผยแพรว่ารสารสถานการณต์ลาดแรงงานภาคตะวนัออก

การว่างงานและการเลิกจา้ง

ลาออก                         คน  

เลิกจา้ง                         คน

10,089

1,472



สถานการณ์การวา่งงานและการเลกิจา้ง
     สถานการณ์การว่างงานและการเลิกจ้างในภาคตะวันออก ณ เดือนมีนาคม 2565 มีผ ูป้ระกันตนในระบบ
ประกนัสงัคม (มาตรา 33) จํานวน 1,704,179 คน และมีผ ูป้ระกนัตนมาขึ�นทะเบียนขอรบัประโยชนท์ดแทนกรณี
ว่างงาน จํานวน 11,561 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.68 ของผ ูป้ระกนัตนมาตรา 33 เมื�อเปรียบเทียบกบัเดือนก่อน พบว่า           
มีผ ูข้อรบัประโยชน์ทดแทนลดลงจํานวน 324 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.73 โดยสาเหตกุารว่างงานจากการลาออก 
10,089 คน คิดเป็นรอ้ยละ 87.27 การเลิกจา้ง 1,472 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.73
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หนวย : แสนคน

ผ ูป้ระกนัตนม.33 ผ ูข้อรบัประโยชนท์ดแทนกรณีว่างงาน
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หนวย : คน

ผ ูข้อรบัประโยชนท์ดแทนกรณีว่างงาน จําแนกตามสาเหตกุารออกจากงาน เดือนมีนาคม 2565 จํานวน 11,561 คน
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ลาออก 10,089 คน

เทียบกบั กมุภาพนัธ ์65 10,508 คน
ลดลง 3.99 %
 

ลาออก จําแนกรายจังหวัด

หนวย : คน

เลิกจา้ง 1,472 คน

เทียบกบั กมุภาพนัธ ์65 1,377 คน
เพิ�มขึ�น 6.90% 
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หนวย : คน

สาเหตกุารลาออก

ตอ้งการเปลี�ยนงานใหม่ 4,978 คน

ประกอบอาชีพอิสระ 2 ,988 คน

พกัผ่อน 1,352 คน

รกัษาตวัเนื�องจากป่วย 771 คน

สาเหตกุารเลิกจา้ง

นายจา้งยกเลิกสญัญาจา้ง 578 คน

ลดจํานวนพนกังาน 673 คน

สถานประกอบการปิดกิจการ 221 คน

สาเหตกุารเลิกจา้งสาเหตกุารลาออก

ที่มา : สํานักงานประกันสังคม



ภาวะความตอ้งการแรงงาน

     นายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งความต้องการแรงงานผ่านบริการจัดหางานโดยรฐั ณ เดือนมีนาคม 2565 จํานวน            
8,086 อตัรา แจง้ผา่นบรษิทัจดัหางานเอกชน จํานวน 1,200 อตัรา และแจง้ผา่นคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน จํานวน 4 อตัรา

ความตอ้งการแรงงาน

แจง้ความตอ้งการแรงงานกบักรมการจดัหางาน 
จํานวน 8,086 อตัรา

แจง้ความตอ้งการแรงงานกบับรษิทัจดัหางานเอกชน 
จํานวน 1,200 อตัรา

ตําแหน่งงานว่าง 5 อนัดบัแรก ตามประเภทอาชีพ

1. พนักงานขาย 113 อัตรา
2. เสมียน เจาหนาท่ี 97 อัตรา
3. พนักงานตอโทรศัพท 93 อัตรา
4. วิศวกร 72 อัตรา
5. ชางเทคนิควิศวกรรมเครื่องยนต 69 อัตรา

ตําแหน่งงานว่าง 5 อนัดบัแรก ตามประเภทอตุสาหกรรม

1. การผลิต 3,532 อัตรา
2. การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนตและ

จักรยานยนต 1,645 อัตรา
3. การกอสราง 1,190 อัตรา
4. กิจกรรมการบรหิารและบรกิารสนับสนุน 689 อัตรา
5. การบริหารราชการ การปองกันประเทศ และการ

ประกันสังคมภาคบังคับ 371 อัตรา

ตําแหน่งงานว่าง 5 อนัดบัแรก ตามประเภทอตุสาหกรรม

1. การผลิต 413 อัตรา
2. การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนตและ

จักรยานยนต 368 อัตรา
3. กิจกรรมการบรหิารและบรกิารสนับสนุน 109 อัตรา
4. การขนสงและสถานท่ีเก็บสินคา 81 อัตรา
5. การกอสราง 35 อัตรา

ตําแหน่งงานว่าง 5 อนัดบัแรก ตามประเภทอาชีพ

1. คนงานดานการผลิต 1,960 อัตรา
2. ผูจําหนายสินคาอ่ืน  ๆ702 อัตรา
3. ชางเทคนิคดานวิศวกรรมโยธา 408 อัตรา
4. ตัวแทนการใหบริการทางธุรกิจ 391 อัตรา
5. ชางติดต้ังฉนวน 312 อัตรา

หมายเหตุ : ข้อมูลความต้องการแรงงานมี 3 แหล่งที�มา คือ 1.การแจ้งความต้องการแรงงานผ่านกรมการจัดหางาน 2.การแจ้งความต้องการแรงงานผ่านบริษัทจัดหางานเอกชน 
(5 บริษัท)  3.แจ้งความต้องการแรงงานผ่านคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สาํหรับข้อมูลผู้สมัครงานและการบรรจุงาน เป็นข้อมูลของกรมการจัดหางานเทา่นั�น 

ผ ูส้มคัรงาน การบรรจงุาน

ผ ูส้มคัรงานที�มาใชบ้รกิารกบักรมการจดัหางาน 
จํานวน 2,455 คน

การบรรจงุานกบักรมการจดัหางาน              
จํานวน 1,660 คน

                ผ ูส้มคัรงาน 5 อนัดบัแรก ตามประเภทอาชีพ

              คนงานบรรจุผลิตภัณฑดวยมือ596 คน

คน          คนงานดานการผลิต    500 คน

เจาห        เจาหนาที่สํานักงาน164 คน

                 ผูตรวจจสอบดานความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพผลิตภัณฑ110 คน

                 เจาหนาที่หองสมุด107 คน

        การบรรจงุาน 5 อนัดบัแรก ตามประเภทอตุสาหกรรม

         การผลิต805 คน

         การขนสงและสถานที่เก็บสินคา256 คน

         การขายสงและการขายปลีก148 คน

         กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน102 คน

          กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตรและกิจกรรมทางวิชาการ78 คน

3 ที่มา : ระบบไทยมีงานทํา กรมการจัดหางาน



การไปทํางานตา่งประเทศ

     การไปทํางานต่างประเทศของแรงงานไทย ณ เดือนมีนาคม 2565 มีแรงงานไทยทํางานในต่างประเทศทั�งสิ�นจํานวน 174 คน        
จงัหวดัที�แรงงานไทยไปทํางานมากที�สดุคือจงัหวดัระยอง จํานวน 54 คน รองลงมาจงัหวดัชลบรุ ีจํานวน 51คน และจงัหวดัสระแกว้ จํานวน 29 
คน  เปรยีบเทียบกบัเดือนมีนาคม 2564 เพิ�มขึ�นจํานวน 102 คน หรือประมาณ  1.42 เท่า และเพิ�มขึ�นจากเดือนที�ผ่านมาจํานวน 
12 คน (รอ้ยละ 7.41) 

จําแนกตามรายจงัหวดั

ชลบุรี 51 คน 
(29.31%)

ระยอง 54 คน 
(31.03%)

จันทบุรี 5 คน 
(2.87%)

นครนายก 2 คน 
(1.15%)

สระแกว 29 คน 
(16.67%)

จําแนกตามวฒิุการศึกษา

มัธยมศึกษา 104 คน

ปวช.,ปวท.,ปวส.,อนปุริญญา 41 คน

ปริญญาตรีขึ้นไป 19 คน

ประถมศึกษา 10 คน

59.77 %

23.56 %

10.92 %

5.75 %

จําแนกตามวิธีการเดินทาง 5 วิธี

บริษัทจัดหางานจัดสง 103 คน59.20 %

22.41 %

8.62 %

6.32 %

    3.45 %

นายจางพาไปทํางาน 39 คน

แจงการเดินทางดวยตนเอง 15 คน

กรมการจัดหางานจัดสง 11 คน

นายจางพาไปฝกงาน 6 คน

ภาคตะวันออก 
174 คน

คนไทยที�ทํางานในต่างประเทศ กลบัมาพกัชั�วคราว        
และเดินทางกลบัไปทํางาน (RE-ENTRY VISA)

33 33

มี.ค.65มี.ค. 64

การทํางานของคนตา่งดา้ว
     คนต่างดา้วคงเหลือที�ทํางานใน 8 จงัหวดัภาคตะวนัออก ณ เดือนมีนาคม 2565 มีจํานวน 340,675 คน ลดลงจากเดือนที�ผ่านมา 
จํานวน 3,856 คน หรอืรอ้ยละ 1.12  และเพิ�มขึ�นจากช่วงเดียวกนัของปีที�ผ่านมา จํานวน 42,504 คน หรอืรอ้ยละ 14.25 เนื�องจาก
การดําเนินการตามมาตรการการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชื�อไวรสัโคโรนา 2019     
โดยเปิดใหขึ้�นทะเบียน และนําเขา้แรงงานต่างดา้ว 3 สญัชาติ   

9,883 

67,709 

57,196 

4,106 
2,356 

25,418 

4,858 

59,808 

18,415 

90,926 

ทั่วไป

นําเขาตาม MOU

นําเขาตามมติครม. 20 ส.ค. 62

สงเสริมการลงทุน

ชนกลุมนอย

มติครม. 4 ส.ค. 63 ตามแบบ บต.23

มติครม. 4 ส.ค. 63 ตามแบบ บต.24

มติครม. 13 ก.ค. 64

มติครม. 28 ก.ย. 64

มติครม. 29 ธ.ค. 63

หนวย : คน
สระแกว    

9,751 คน

ภาคตะวันออก 
340,675 คน

4

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ

ที่มา : สํานักบริหารแรงงานตางดาว



ขอ้มลูตลาดแรงงานที�สาํคญั
ในพื�นที� EEC (ชลบรุ ีระยอง ฉะเชงิเทรา)

ภาวะความตอ้งการแรงงาน

     ความตอ้งการแรงงานผ่านสาํนกังานจัดหางานในพื�นที� EEC (ชลบรีุ ระยอง ฉะเชิงเทรา) เดือนมีนาคม 2565 จาํนวน 
7,380 อัตรา แจง้ความตอ้งการแรงงานผ่านบริษัทจัดหางานเอกชน 1,131 อัตรา ผูส้มัครงาน จํานวน  1,422 คน          
การบรรจงุาน 1,247 คน 

อาชีพท่ีมีความตองการมากที่สุด                    
(แจงผานกรมการจัดหางาน) 5 อันดับ

1. คนงานบรรจุผลิตภัณฑดวยมือ 1,623 อัตรา
2. ผูจําหนายสินคาอ่ืน  ๆ684 อัตรา
3. ชางเทคนิคดานวิศวกรรมโยธา  407 อัตรา
4. นักวิเคราะหการเงิน 372  อัตรา
5. เสมียนท่ัวไป  51  อัตรา

อาชีพท่ีมีผูสมัครงานมากที่สุด 
5 อันดับ

1. แรงงานดานการประกอบ 318 คน
2. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ 243 คน
3. เจาหนาท่ีสํานักงาน 125 คน
4. เจาหนาท่ีวางแผนการผลิต 91 คน
5. เจาหนาท่ีหองสมุด 85  คน

อาชีพท่ีไดรับการบรรจุงานมากที่สุด 
5 อันดับ

1. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ 189 คน
2. ผูเพาะปลูกพืชสวน 119 คน
3. ผูใหบริการดานการปองกันภัย 109 คน
4. แรงงานดานการประกอบ 108 คน
5. ผูจัดการฝายการเงินและบริหาร 95 คน

อาชีพท่ีมีความตองการมากที่สุด                
(แจงผานบริษัทจัดหางานเอกชน) 5 อันดับ

1.   พนักงานขาย  113 อัตรา  
2.   พนักงานตอโทรศัพท 93 อัตรา
3.   เสมียน เจาหนาท่ี 87 อัตรา
4.   วิศวกรและชางเทคนิควิศวกรรมเครื่องยนต  
      ตําแหนงละ 63 อัตรา
5.   เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 51 อัตรา

ผูสมัครงานจําแนกตามวุฒิการศึกษา

1. มัธยมศึกษา  635 คน 
2. ปริญญาตร,ีโท,เอก  324 คน
3. ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา 301 คน
4.   ประถมศึกษาและตํ่ากวา 236 คน

อุตสาหกรรมที่ไดรับการบรรจุงานมากที่สุด
5 อันดับ

1. การผลิต 420 คน
2. การขนสงและสถานีเก็บสินคา 250 คน
3. กิจกรรมการบรหิารและบริการสนับสนุน 99 คน
4.  กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตรและกิจกรรม  
     ทางวิชาการ 60 คน    
5.  การกอสราง และการขายสงและการขายปลีก  
     อุตสาหกรรมละ 77 คน  
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หมายเหตุ : ข้อมูลความต้องการแรงงานมี 3 แหล่งที�มา คือ 1.การแจ้งความต้องการแรงงานผ่านกรมการจัดหางาน 2.การแจ้งความต้องการแรงงานผ่านบริษัท
จัดหางานเอกชน (5 บริษัท) 3.การแจ้งความต้องการผ่านคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สาํหรับข้อมูลผู้สมัครงานและการบรรจุงาน เป็นข้อมูลของกรมการจัดหางานเทา่นั�น 

การทํางานของคนตา่งดา้ว

       คนต่างดา้วคงเหลือที�ทาํงานในพื�นที� EEC (ชลบรีุ ระยอง ฉะเชิงเทรา) ณ เดือนมีนาคม 2565 มีจาํนวน 249,151 คน ลดลงจากเดือน     
ที�ผ่านมา จาํนวน 3,927 คน หรือรอ้ยละ 1.55 และเพิ�มขึ�นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จาํนวน 23,768 คน หรือ  รอ้ยละ 10.55 เนื�องจาก     
การดาํเนินการตามมาตรการการบริหารจัดการแรงงานต่างดา้ว ภายใตส้ถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเปิดใหข้ึ�น
ทะเบียน และนาํเขา้แรงงานตา่งดา้ว 3 สญัชาต ิ

8,535 

52,680 

48,596 

3,695 
1,683 

21,401 
41,808 

10,671 

60,082 

ทั่วไป

นําเขา MOU

นําเขาตามมติครม. 20 ส.ค. 62

สงเสริมการลงทุน

ชนกลุมนอย

มติครม. 4 ส.ค. 63 ตามแบบ บต.23

มติครม. 13 ก.ค. 64

มติครม. 28 ก.ย. 64

มติครม. 29 ธ.ค. 63

ชลบุรี 133,214 คน

EEC 
249,151 คน

ที่มา : สํานักบริหารแรงงานตางดาว


