วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ปีที 14 ฉบับที 8 ประจําเดือนสิงหาคม 2565
ชลบ ุรี ระยอง จันทบ ุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบ ุรี นครนายก สระแก้ว

บทบรรณาธิการ

33

สถานการณ ต ลาดแรงงานภาคตะวั น ออกเดื อ นกรกฎาคม 2565 พบว า
อาชีพทีมีความต้องการ อันดับแรก
มี ค วามต อ งการแรงงาน จํ า นวน 5,580 อั ต รา แจ ง ความต อ งการผ าอาชี
น พทีมีความต้องการ
อันดับแรก
กรมการจัดหางาน จํานวน 4,408 อัตรา แจงผานบริษัทจัดหางานเอกชน 5 แหง
คนงานขนถายสินคา
จํ า นวน 1,172 อั ต รา ไม มี ก ารแจ ง ตํ า แหน ง งานภาครั ฐ ผ า นสํ า นั ก งาน ก.พ.
ส ว นผู ส มั ค รงานและการบรรจุ ง านเป น ข อ มู ล ที่ ใ ช บ ริ ก ารผ า นกรมการจั ด หางาน
มีผูมาใชบริการสมัครงาน จํานวน 3,165 คน และการบรรจุงาน จํานวน 2,748 คน
คนงานบรรจุผลิตภัณฑดวยมือ
การเดิ น ทางไปทํ า งานต า งประเทศเพิ่ ม ขึ้ น จํ า นวน 73 คน (ร อ ยละ 37.63)
เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน สวนคนตางดาวคงเหลือลดลงจากชวง
เดียวกันของปกอน จํานวน 3,798 คน (รอยละ 1.09)
หัวหนาคุมงานในสํานักงาน
ข อ มู ล ตลาดแรงงานในเขตพื้ น ที่ EEC (ชลบุ รี ฉะเชิ ง เทรา ระยอง) มี ค วาม
ต อ งการแรงงาน จํ า นวน 4,295 อั ต รา ผู ส มั ค รงานจํ า นวน 1,701 คน
และการบรรจุงาน จํานวน 1,411 คน คนตางดาวคงเหลือ จํานวน 244,007 คน
การว่างงานและการเลิกจ้าง
ทั้ ง นี้ ผู ส นใจสามารถดู ร ายละเอี ย ดข อ มู ล สถานการณ ต ลาดแรงงาน
ภาคตะวันออกไดที่ www.doe.go.th/lmi-east หรือมีขอเสนอแนะสามารถติดตอได
ลาออก 10,881 คน
ที่ e-mail : lm_ryg@live.com

1

2

3

สารบั
ญญ
สารบั

เลิกจาง 1,858 คน

22
33

อื่นๆ (สิ้นสุดสัญญาจาง) 392 คน

สถานการณ์การว่างงานและเลิกจ้าง
สถานการณ์การว่างงานและเลิกจ้าง
ภาวะความต้
ภาวะความต้อองการแรงงาน
งการแรงงาน

4

การไปทํ
การไปทําางานต่
งานต่าางประเทศ
งประเทศ

4

การทํางานของคนต่างด้าว

5

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

คณะผูจ้ ดั ทํา
อํานวยการโดย
คณะผูจ้ : นางสาวสุ
ดั ทํา วกุล ไตรรัตนผลาดล

ผูอํานวยการกองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน
จัดทําโดย : ศูนยบริหารขอมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก

วัตถ ุประสงค์
เพือเผยแพร่วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก

www.doe.go.th/lmi-east

สถานการณ์การว่างงานและเลิกจ้าง
สถานการณการวางงานและการเลิกจางในภาคตะวันออก ณ เดือนกรกฎาคม 2565 มีผูประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33)
จํานวน 1,722,428 คน และมีผูประกันตนมาขึ้นทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน จํานวน 13,131 คน คิดเปนรอยละ 0.76
ของผูประกันตนมาตรา 33 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอน พบวามีผูขอรับประโยชนทดแทนลดลง จํานวน 369 คน คิดเปนรอยละ 2.73
โดยสาเหตุการวางงานจากการลาออก จํานวน 10,881 คน คิดเปนรอยละ 82.86 การเลิกจาง จํานวน 1,858 คน คิดเปนรอยละ 14.15
และอื่น ๆ จํานวน 392 คน คิดเปนรอยละ 2.99

ผูข้ อรับประโยชน์กรณีว่างงาน

ผูป้ ระกันตนมาตรา 33

หนวย : คน
5,833

4,014
288

963
137 1,427

177

292

หนวย : แสนคน

ผูข้ อรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน จําแนกตามสาเหต ุการออกจากงาน
เดือนกรกฎาคม 2565 จํานวน 13,131 คน
เลิกจ้าง 1,858 คน

ลาออก 10,881 คน
เทียบกับ มิถ ุนายน 65 11,563 คน
ลดลง 5.90 %
6,000
4,000
2,000
-

5,012

หนวย : คน
2,973
275 121

1,257 819

อืน ๆ 392 คน

เทียบกับ มิถ ุนายน 65 1,652 คน
เพิมขึน 12.47 %
1,000

937

หนวย : คน

612

500
166 258

-

เทียบกับ มิถ ุนายน 65 285 คน
เพิมขึน 37.54 %

9

13

130 122

10 25

ลาออก
5,397
คน
3,393
คน
1,245
คน
846
คน

300
200
100
-

หนวย : คน

209
104
4

3

40

22

1

9

เลิกจ้าง

ต้องการเปลียนงานใหม่

592คน

นายจ้างยกเลิกสัญญาจ้าง

ประกอบอาชีพอิสระ

1,112
คน

ลดจํานวนพนักงาน

154
คน

พักผ่อน
รักษาตัวเนืองจากป่ วย

สถานประกอบการปิดกิจการ

อืนๆ
392
คน

สินส ุดสัญญาจ้าง
ที่มา : สํานักงานประกันสังคม

ภาวะความต้องการแรงงาน
นายจาง/สถานประกอบการแจงความตองการแรงงานเดือนกรกฎาคม 2565 จํานวน 5,580 อัตรา แจงผานกรมการจัดหางาน จํานวน 4,408 อัตรา และ
แจงผานบริษัทจัดหางานเอกชน จํานวน 1,172 อัตรา ไมมีการแจงตําแหนงงานภาครัฐผานสํานักงาน ก.พ. ความตองการแรงงานลดลงจากเดือนกอน
จํานวน 294 อัตรา (มิถุนายน 2565 จํานวน 5,874 อัตรา) อัตรา) เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจยังชะลอตัวและสถานการณสูรบระหวางรัสเซีย-ยูเครน
ยังไมยุติ

ความต้องการแรงงาน
5 อันดับอาชีพที่มีความตองการมากที่สุด

5 อันดับอุตสาหกรรมที่มีความตองการมากที่สุด

คนงานขนถายสินคา 988 อัตรา
คนงานบรรจุผลิตภัณฑดวยมือ 748 อัตรา
หัวหนาคุมงานงานในสํานักงาน 592 อัตรา
ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพและสุขอนามัยที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
และการประกอบวิชาชีพ 425 อัตรา
ชางประปาและวางทอ 300 อัตรา

ความตองการแรงงาน จําแนกรายจังหวัด

ฉะเชิงเทรา,
919

หนวย : อัตรา
สระแกว,
90
ชลบุร,ี

นครนายก,
666

ปราจีนบุร,ี
395

การผลิต 3,146 อัตรา
การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนตและจักรยานยนต 1,074 อัตรา
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 560 อัตรา
การบริหารราชการ การปองกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ 211 อัตรา
การขนสงและสถานที่เก็บสินคา 121 อัตรา

1,604
ระยอง, 1,772

ตราด,
74
จันทบุร,ี
60
สํานักงาน ก.พ.

5 อันดับอาชีพที่มีความตองการมากที่สุด ผานกรมการจัดหางาน
คนงานดานการผลิต 981 อัตรา คนงานบรรจุผลิตภัณฑดวยมือ 748 อัตรา
หัวหนาคุมงานในรานคา 476 อัตรา ชางประปาและวางทอ 300 อัตรา
หัวหนาคุมงานในสํานักงาน 215 อัตรา

5 อันดับอาชีพที่มีความตองการมากที่สุด ผานบริษัทจัดหางานเอกชน
ความตองการแรงงาน

หนวย : อัตรา

-

บริษัทจัดหางาน
เอกชน

1,172

กรมการจัดหางาน

4,408
-

2,000

พนั ก งานควบคุ ม แผงเครื่ อ งติ ด ต อ ทางโทรศั พ ท ( พนั ก งานต อ โทรศั พ ท ) 158 อั ต รา
หั ว หน า คุ ม งานในร า นค า 116 อั ต รา วิ ศ วกร(ยกเว น วิ ศ วกรเทคโนโลยี ไ ฟฟ า ) 98 อั ต รา
เสมียนรับฝาก-ถอนเงินของธนาคาร 61 อัตรา หัวหนาคุมงานในสํานักงาน 50 อัตรา

กรมการจัดหางาน
บริษัทจัดหางานเอกชน
สํานักงาน ก.พ.

4,000

หมายเหตุ : ข้อมูลความต้องการแรงงานมี 3 แหล่งทีมา คือ 1.การแจ้งความต้องการแรงงานผ่านกรมการจัดหางาน 2.การแจ้งความต้องการแรงงานผ่านบริษัท
จัดหางานเอกชน (5 บริษัท) 3.แจ้งความต้องการแรงงานผ่านสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สําหรับข้อมูลผู้สมัครงานและการบรรจุงาน เป็ นข้อมูล
ของกรมการจัดหางานเท่านัน

ผูส้ มัครงาน 3,165 คน
ผูส้ มัครงาน 5 อันดับแรก ตามประเภทอาชีพ
คนงานดานการผลิต 791 คน
คนงานบรรจุผลิตภัณฑดวยมือ 617 คน

การบรรจุงาน 2,748 คน
การบรรจุงาน 5 อันดับแรก ตามประเภทอ ุตสาหกรรม
การผลิต 1,494 คน
การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนต
และจักรยานยนต 554 คน

ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพและสุขอนามัยที่เกี่ยวของ
กับสิ่งแวดลอมและการประกอบวิชาชีพ 390 คน

การกอสราง 332 คน

หัวหนาคุมงานในสํานักงาน 198 คน

การบริหารราชการการปองกันประเทศ และการประกันภัย
ภาคบังคับ 169 คน

ตัวแทนการใหบริการทางธุรกิจ 138 คน

กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 53 คน
ที่มา : ระบบไทยมีงานทํา กรมการจัดหางาน

การไปทํางานต่างประเทศ
การไปทํ างานต างประเทศของแรงงานไทย ณ เดื อนกรกฎาคม 2565 มี แรงงานไทยทํ างานในต างประเทศทั้ งสิ้ นจํ านวน 267 คน
จังหวัดที่แรงงานไทยไปทํางานมากที่สุด คือ จังหวัดระยอง จํานวน 114 คน รองลงมา คือ จังหวัดชลบุรี จํานวน 60 คน และจังหวัดสระแกว
จํานวน 46 คน เปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2564 เพิ่มขึ้นจํานวน 73 คน (รอยละ 37.63) และเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมา จํานวน 66 คน
(รอยละ 32.84)
จําแนกตามระดับการศึกษา

จําแนกตามรายจังหวัด
หนวย : คน

42.70 %

114

120

มัธยมศึกษา 124 คน

100
80
60

46.44 %

ปวช.,ปวท.,ปวส.,อนุปริญญา 84 คน

31.46 %

22.47%

60

ประถมศึกษา 31 คน

17.23 %

46

40

4.49 %

7.12%

19

20

1.50 %

4

0

12

ปริญญาตรีขึ้นไป28 คน

3.74 %

10

11.61 %
10.49 %

0.75 %

2

จําแนกตามวิธีการเดินทาง
หนวย : คน

54.31%

คนงานทีทํางานในต่างประเทศ กลับมาพักชัวคราว
และเดินทางกลับไปทํางาน (RE – ENTRY VISA)
หนวย : คน

100
50

72

กรกฎาคม 65
กรกฎาคม 64

145

150
7.86%

21

15.73%

42

7.49%

20

14.61%

39

0

26
0

20

40

60

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ

80

การทํางานของคนต่างด้าว
คนตางดาวคงเหลือที่ทํางานใน 8 จังหวัดภาคตะวันออก ณ เดือนกรกฎาคม 2565 มีจํานวน 344,571 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมา
จํานวน 10,361 คน หรือรอยละ 3.10 และลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 3,798 คน หรือรอยละ 1.09 เนื่องจากการดําเนินการ
ตามมาตรการการบริหารจัดการแรงงานตางดาว ภายใตสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเปดใหขึ้นทะเบียน
และนําเขาแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ

120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
-

หนวย : คน 100,683

91,486

73,569
51,094
10,798

4,363 2,479

10,099

160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0

134,468

หนวย : คน

67,987
43,202
41,552
19,371
18,008

8,719 11,264

ที่มา : สํานักบริหารแรงงานตางดาว

ํ ค ัญ
ข้อมูลตลาดแรงงานทีสา
ในพืนที EEC (ชลบุร ี ระยอง ฉะเชงิ เทรา)
ภาวะความต้องการแรงงาน
ความตองการแรงงานในพื้นที่ EEC (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) เดือนกรกฎาคม 2565 จํานวน 4,295 อัตรา แจงความตองการผานกรมการจัดหางาน
จํานวน 3,182 อัตรา และแจงความตองการแรงงานผานบริษัทจัดหางานเอกชน จํานวน 1,113 อัตรา ผูสมัครงาน จํานวน 1,701 คน การบรรจุงาน
จํานวน 1,411 คน ความตองการแรงงานลดลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจยังชะลอตัวและสถานการณการสูรบระหวางรัสเซีย-ยูเครน ยังไมยุติ
อาชีพที่มีความตองการมากที่สุด
(แจงผานกรมการจัดหางาน) 5 อันดับ

อาชีพที่ไดรับการบรรจุงานมากที่สุด
5 อันดับ

อาชีพที่มีผูสมัครงานมากที่สุด
5 อันดับ
1. คนงานดานการผลิต 425 คน
2. ตัวแทนการใหบริการทางธุรกิจ 226 คน
3. ชางประปาและวางทอ 200 คน
4. คนงานบรรจุผลิตภัณฑดวยมือ 159 คน
5. หัวหนาคุมงานในสํานักงาน 145 คน

1. คนงานดานการผลิต 981 อัตรา
2. คนงานบรรจุผลิตภัณฑดวยมือ 748 อัตรา
3. หัวหนาคุมงานในรานคา 476 อัตรา
4. ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพและสุขอนามัย
ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม 392 อัตรา
5. ชางประปาและวางทอ 300 อัตรา
อาชีพที่มีความตองการมากที่สุด
(แจงผานบริษัทจัดหางานเอกชน) 5 อันดับ

ผูสมัครงานจําแนกตามวุฒิการศึกษา

1. พนักงานควบคุมแผงเครื่องติดตอทางโทรศัพท
(พนักงานตอโทรศัพท) 158 อัตรา
2. หัวหนาคุมงานในรานคา 116 อัตรา
3. วิศวกร (ยกเวนวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟา) 98 อัตรา
4. เสมียนรับฝาก-ถอนเงินของธนาคาร 61 อัตรา
5. หัวหนาคุมงานในสํานักงาน 50 อัตรา

1. มัธยมศึกษา 863 คน
2. ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา 356 คน
3. ปริญญาตรี,โท,เอก 272 คน
4. ประถมศึกษาและต่ํากวา 210 คน

1. ชางไม 300 คน
2. หัวหนาคุมงานในรานคา 296 คน
3. คนงานบรรจุผลิตภัณฑดวยมือ 281 คน
4. ชางประปาและวางทอ 131 คน
5. คนงานดานการผลิต 67 คน
อุตสาหกรรมทีไ่ ดรับการบรรจุงานมากที่สุด
5 อันดับ
1. การขายสงและการขายปลีก 472 คน
2. การผลิต 398 คน
3. การกอสราง 329 คน
4. การบริหารราชการการปองกันประเทศ
และการประกันสังคมภาคบังคับ 121 คน
5. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตรและกิจกรรม
ทางวิชาการ 23 คน

หมายเหตุ : ข้อมูลความต้องการแรงงานมี 3 แหล่งทีมา คือ 1.การแจ้งความต้องการแรงงานผ่านกรมการจัดหางาน 2.การแจ้งความต้องการแรงงานผ่านบริษัทจัดหางานเอกชน
(5 บริษัท) 3.การแจ้งความต้องการผ่านสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สําหรับข้อมูลผู้สมัครงานและการบรรจุงาน เป็ นข้อมูลของกรมการจัดหางานเท่านัน

การทํางานของคนต่างด้าว
คนตา งดา วคงเหลือ ที่ทํางานในพื้นที่ EEC (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) ณ เดือนกรกฎาคม 2565 มี จํานวน 244,007 คน เพิ่มขึ้ น
จากเดือนที่ผา นมา จํานวน 8,644 คน หรือรอยละ 3.67 และลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 13,490 คน หรือ รอยละ 5.24
เนื่องจากการดําเนินการตามมาตรการการบริหารจัดการแรงงานตางดาว ภายใตสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดยเปดใหขึ้นทะเบียน และนําเขาแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ
หนวย : คน
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หนวย : คน

67,987
41,552

ชลบุรี

ระยอง

ฉะเชิงเทรา
ที่มา : สํานักบริหารแรงงานตางดาว

