


 
 
  ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานภาคตะวันออก ปี 2563 จัดท าขึ้นโดยรวบรวมข้อมูลทั่วไป           
ใน 8 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 
นครนายก และจังหวัดสระแก้ว รวมทั้งข้อมูลด้านแรงงาน และข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท างาน
เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมการมีงานท า และการวางแผนพัฒนาก าลังแรงงานให้สอดคล้องกับ           
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

  ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก หวังเป็นอย่างย่ิงว่าข้อมูลพื้นฐาน          
ด้านแรงงานภาคตะวันออก จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาค้นคว้าตามสมควร และขอขอบคุณส่วนราชการ 
หน่วยงานต่างๆ ทุกภาคที่ได้อนุเคราะห์ข้อมูลมา ณ โอกาสนี้ 

ที่ปรึกษา นางสาวสุวกุล ไตรรัตน์ผลาดล  ผู้อ านวยการกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน 
จัดท าโดย ศูนยบ์ริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก 



 
  
     ภาคตะวันออก ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก  
และสระแก้ว มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 36,522 ตารางกิโลเมตร 
 

      อาณาเขตติดต่อ          ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครราชสีมา ดินแดนที่อยู่
  เหนือสุดอยู่ที่เขาใหญ่ อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
          ทิศใต้ ติดต่อกับอ่าวไทย ดินแดนที่อยู่ทางใต้สุดของภาคตะวันออก  
                                                 คือ แหลมสารพัดพิษ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
         ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศกัมพูชา โดยมีแนวเทือกเขาบรรทัด   
                                                 เป็นพรมแดนดินแดนที่อยู่ทางตะวันออกสุด คือ แหลมสารพัดพิษ 
                                                 อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
          ทิศตะวันตก ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ  
                                                และอ่าวไทย ดินแดนที่อยู่ทางตะวันตกสุดอยู่ที่อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

     เขตการปกครอง 

จังหวัด อ าเภอ 
ต าบล 
(แห่ง) 

หมู่บ้าน 
(แห่ง) 

อบจ 
(แห่ง) 

เทศบาล
นคร 

(แห่ง) 

เทศบาล
เมือง 
(แห่ง) 

เทศบาล
ต าบล 
(แห่ง) 

อบต. 
(แห่ง) 

ชลบุร ี 11 92 687 1 2 10 35 50 

ระยอง 8 58 441 1 1 2 27 37 

จันทบุรี 10 76 731 1 - 5 42 34 

ตราด 7 38 261 1 - 1 13 29 

ฉะเชิงเทรา 11 93 892 1 - 1 33 74 

ปราจีนบุรี 7 65 708 1 - 1 12 56 

นครนายก 4 41 408 1 - 1 5 39 

สระแก้ว 9 59 731 1 - 3 13 49 

ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 
ฉะเชิง 
เทรา 

ปราจีน
บุรี 

นคร 

นายก 
สระแก้ว 
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ที่มา : ระบบ Smart Job Center กรมการจัดหางาน 

     การให้บริการจัดหางานของส านักงานจัดหางาน
จังหวัด ปี 2563 พบว่านายจา้ง/สถานประกอบการแจ้ง
ความ ต้องการแรงงาน (ต าแหน่งงานว่าง )  จ านวน 
152,930 อตัรา แบ่งเป็นเพศชาย 35,104 อตัรา (รอ้ยละ 
22.95) เพศหญิง 5,326 อตัรา (รอ้ยละ 3.48) และไม่ระบุ
เพศ 112,500 อตัรา (รอ้ยละ 73.56) 

      ผูร้บับรกิาร ณ ส านกังานจดัหางานจงัหวดัลงทะเบียน        
สมคัรงาน จ านวน 40,626 คน แบ่งเป็น เพศชาย 19,183 
คน (รอ้ยละ 47.22) เพศหญิง 21,443 คน (รอ้ยละ 52.78) 
ผลการบรรจุงาน จ านวน 31,823 คน แบ่งเป็น เพศชาย 
15,369 คน (รอ้ยละ 48.30) เพศหญิง 16,454 คน (รอ้ยละ 51.70) 
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   ความตอ้งการแรงงานจ าแนกตามประเภทอตุสาหกรรม 
5 อันดับแรก พบว่า การผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารมีความ
ตอ้งการแรงงานมากที่สุด 15,196 อัตรารองลงมา คือ  
การผลติ ผลติภณัฑย์าง พลาสติก 10,350 อตัรา การขายสง่  

(ยกเวน้ยานยนต)์ 10,192 อตัรา กิจกรรมการบริการอื่นๆ 
9,403 อตัรา และการผลิตยานยนต ์รถพ่วงและรถกึ่งพวง 
7,167 อตัรา 

 15,196 อัตรา  

 10,350 อัตรา   10,192 อัตรา  

 9,403 อัตรา  

 7,167 อัตรา  
การผลิต ผลิตภัณฑ์อาหาร 

การผลิต ผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติก 

การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์) 

กิจกรรมการบริการอื่น ๆ  

การผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งพวง 

แผนภูมิ ความต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 

แผนภูมิ ความต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก จ าแนกตามประเภทอาชีพ 

 53,766 อัตรา  

 25,533 อัตรา  

 5,371 อัตรา  

 5,220 อัตรา   4,302 อัตรา  
แรงงานด้านการประกอบ 

แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 

ผู้ให้บริการด้านการป้องกันภัย 

แรงงานก่อสร้างถนน 

ช่างเพชรพลอย 

   ความต้องการแรงงานจ าแนกตามประเภทอาชีพ 5 
อันดับแรก พบว่า แรงงานด้านการประกอบมีความ
ตอ้งการแรงงานมากที่สดุ 53,766 อตัรา รองลงมา คือ  

แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ ์25,533 อตัรา ผูใ้หบ้ริการดา้น
ป้องกันภัย 5,371 อตัรา แรงงานก่อสรา้งถนน 5,220 อตัรา 
และช่างเพชรพลอย 4,302 อตัรา 

แผนภูมิ ความต้องการแรงงาน จ าแนกตามรายจังหวัด 

 47,854 อัตรา  

49,254 อัตรา 
 5,848 อัตรา  

 4,276 อัตรา  

 31,883 อัตรา  

 6,844 อัตรา  
  2,929 อัตรา   4,042 อัตรา  ชลบุรี 

ระยอง 

จันทบุรี 

ตราด 

ฉะเชิงเทรา 

ปราจีนบุรี 

นครนายก 

สระแก้ว 

   ความตอ้งการแรงงาน จ าแนกตามรายจังหวัด พบว่า 
จังหวดัระยองมีความตอ้งการแรงงานมากที่สดุ 49,254 
อตัรา (รอ้ยละ 32.21) รองลงมา คือ จงัหวดัชลบรุ ี47,854  

อตัรา (รอ้ยละ 31.29) จังหวดัฉะเชิงเทรา 31,883 อตัรา 
(รอ้ยละ 20.85) จงัหวดัปราจีนบุรี 6,844 อตัรา (รอ้ยละ 
4.48) และจงัหวดัจนัทบรุ ี5,848 อตัรา (3.82)   

ที่มา : ระบบ Smart Job Center กรมการจัดหางาน 
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   ผูส้มัครงาน จ านวน 40,626 คน โดยผูส้มัครงานเป็น           
ผูจ้บการศึกษาระดบัมัธยมศึกษามากที่สุด 18,926 คน 
(รอ้ยละ 46.59) รองลงมา คือ ระดับประถมศึกษาและ             
ต ่ากวา่ 6,494 คน (รอ้ยละ 15.98) ระดบั ปวส. 6,110 คน    

(รอ้ยละ 15.04) ระดบัปริญญาตรีขึน้ไป 5,052 คน (รอ้ยละ 
12.44) ระดบั ปวช. 3,871 คน (รอ้ยละ 9.53)  และระดบั
อนปุรญิญา 173 คน (รอ้ยละ 0.43) 

แผนภูมิ ผู้สมัครงาน จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 5,052 คน   173 คน  

6,110  คน 

 3,871 คน  
 18,926 คน  

 6,494 คน  ปริญญาตรีขึ้นไป 

อนุปริญญา 

ปวส. 

ปวช. 

มัธยมศึกษา 

ประถมศึกษาและต่ ากว่า 

 15,861  คน 

 9,941  คน 

 1,747 คน  

 1,218 คน  

  5,798 คน  

 2,351 คน  
 1,601 คน   2,109 คน  ชลบุร ี

ระยอง 

จันทบุร ี

ตราด 

ฉะเชิงเทรา 

ปราจีนบุร ี

นครนายก 

สระแก้ว 

แผนภูมิ ผู้สมัครงาน จ าแนกตามรายจังหวัด 

   ผู้สมัครงาน  จ าแนกตามรายจังหวัด พบว่า จังหวัด
ชลบรุีมีผูส้มคัรงานมากที่สดุ 15,861 คน (รอ้ยละ 39.04) 
รองลงมา คือ จังหวดัระยอง 9,941 คน (รอ้ยละ 24.47) 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 5,798 คน (รอ้ยละ 14.27) จงัหวดั 

ปราจีนบุรี 2,351 คน (รอ้ยละ 8.79) จังหวัดสระแก้ว 
2,109 คน (รอ้ยละ 5.19) จงัหวดัจนัทบรุี 1,747 คน (รอ้ยละ 
4.30) จังหวดันครนายก 1,601 คน (รอ้ยละ 3.94) และ
จงัหวดัตราด 1,218 คน (รอ้ยละ 3.00) 

   การบรรจุงาน  จ านวน 31,823 คน พบว่าผู้ที่จบ
การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาไดร้บัการบรรจุงานมากที่สดุ 
16,059 คน (50.46) รองลงมา คือ ระดับประถมศึกษา
และต ่ากวา่ 5,357 คน (รอ้ยละ 16.83) ระดบั ปวส. 4,721 คน  

(รอ้ยละ 14.84) ระดับ ปวช. 3,132 คน (รอ้ยละ 9.84) 
ระดับปริญญาตรีขึน้ไป 2,457 คน (รอ้ยละ 7.72) และ
ระดบัอนปุรญิญา 97 คน (รอ้ยละ 0.30)  

 2,457 คน    97 คน  
 4,721 คน  

 3,132 คน  

 16,059 คน 

 5,357 คน  

ปริญญาตรีขึน้ไป 

อนุปริญญา 

ปวส. 

ปวช. 

มัธยมศึกษา 

ประถมศึกษาและต ่ากว่า 

ที่มา : ระบบ Smart Job Center กรมการจัดหางาน 

แผนภูมิ การบรรจุงาน จ าแนกตามระดับการศึกษา 
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แผนภูมิ การบรรจุงาน 5 อันดับแรก จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 

   การบรรจุงาน จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 
อันดับแรก พบว่า  การผลิต ผลิตภัณฑ์  4,885 คน 
รองลงมา คือ การบริหารราชการ 2,898 คน การผลิต  

ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 2,230 คน การขายปลีก 
(ยกเวน้ยานยนต)์ 2,073 คน และการขายสง่ (ยกเวน้ยาน
ยนต)์  1,657 คน 

 4,885 คน  

 2,898 คน  

 2,230 คน  

 2,073 คน  
 1,657 คน  

การผลิต ผลิตภัณฑอ์าหาร 

การบริหารราชการ 

การผลิต ผลิตภัณฑย์างและพลาสติก 

การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต)์ 

การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต)์ 

แผนภูมิ การบรรจุงาน 5 อันดับแรก จ าแนกตามประเภทอาชีพ 

   การบรรจุงาน จ าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อนัดบัแรก 
พบว่า แรงงานดา้นการประกอบ ไดร้บัการบรรจุงานมาก
ที่สดุ 11,300 คน รองลงมา คือ แรงงานบรรจผุลติภณัฑ ์ 

4,712 คน ช่างเพชรพลอย 3,030 คน ผูต้รวจสอบดา้น
ความปลอดภยั 932 คน และพนกังานขาย 747 คน                                                                

 11,300 คน  

 4,712 คน  

  3,030 คน  
  932 คน   747 คน  

แรงงานด้านการประกอบ 

แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ ์

ช่างเพชรพลอย 

ผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัย  

พนักงานขาย 

 12,058  คน 

 8,683 คน   1,056  คน 

 981 คน  

 4,429 คน  

 1,551 คน  
 1,293 คน   1,772 คน  ชลบุร ี

ระยอง 

จันทบุร ี

ตราด 

ฉะเชิงเทรา 

ปราจีนบุร ี

นครนายก 

สระแก้ว 

แผนภูมิ การบรรจุงาน จ าแนกตามรายจังหวัด 

   การบรรจุงาน จ าแนกตามรายจังหวัด พบว่า จังหวัด
ชลบุรีมีการบรรจุงานมากที่สุด 12,058 คน (รอ้ยละ 37.89) 
รองลงมา  คือ จังหวดัระยอง 8,683 คน (รอ้ยละ 27.29)  

จังหวดัฉะเชิงเทรา 4,429 คน (รอ้ยละ 13.92) จังหวดั
สระแก ว้  1 ,772  คน  (ร อ้ยละ  5 .57 )  และจ ังหว ดั
ปราจีนบุรี 1,551 คน (รอ้ยละ 4.87) 

ที่มา : ระบบ Smart Job Center กรมการจัดหางาน 5 



แผนภูมิ การเดินทางไปท างานต่างประเทศ จ าแนกตามรายจังหวัด 

   การเดินทางไปท างานต่างประเทศ พบว่า จงัหวดัชลบุรี
มีผูเ้ดินทางไปท างานมากที่สดุ 314 คน (รอ้ยละ 31.85) 
รองลงมา คือ จังหวัดระยอง 302 คน (30.63) จังหวัด
สระแกว้ 123 คน (รอ้ยละ 12.47) จงัหวดัฉะเชิงเทรา 103 คน  

(รอ้ยละ 10.45) จงัหวดัปราจีนบรุี  61 คน (รอ้ยละ 6.19) 
จงัหวดัจนัทบรุ ี36 คน (รอ้ยละ 3.65) จงัหวดัตราด 28 คน 
(รอ้ยละ 2.84) และจงัหวดันครนายก 19 คน (1.93)    

แผนภูมิ การเดินทางไปท างานต่างประเทศ จ าแนกตามวิธีการเดินทาง 

301 คน 

192 คน 

344 คน 

33 คน 
116 คน บริษัทจัดหางานจัดส่ง 

นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน 

นายจ้างพาลูกจ้างไปท างาน 

กรมการจัดหางานจัดส่ง 

เดินทางด้วยตนเอง 

   การเดินทางไปท างานต่างประเทศของผูม้ีภมูิล  าเนาในภาค
ตะวันออก ปี 2563 จ านวน 986 คน พบว่า การเดินทางไป
ท างานโดยวิธีนายจา้งพาไปท างานมีจ านวนมากที่สดุ 344 คน
(รอ้ยละ 34.89) รองลงมา คือ บรษัิทจดัหางานจดัสง่ 301 คน  

(รอ้ยละ 30.53 ) นายจา้งสง่ลกูจา้งไปฝึกงาน 192 คน (รอ้ยละ 
19.47 ) เดินทางดว้ยตวัเอง 116 คน (รอ้ยละ 11.76) และวิธีการ
เดินทางโดยกรมการจดัหางานจดัสง่ 33 คน (รอ้ยละ 3.35) 

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน 

314 คน 

302 คน 

36 คน 

28 คน 

103 คน 

61 คน 
19 คน 

123 คน 

ชลบุร ี

ระยอง 

จันทบุร ี

ตราด 

ฉะเชิงเทรา 

ปราจีนบุรี 

นครนายก 

สระแก้ว 
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แผนภูมิ การท างานของคนต่างด้าว จ าแนกตามประเภทการอนุญาตให้ท างาน 

   ขอ้มลูส านกับริหารแรงงานต่างดา้ว กรมการจดัหางาน 
มีแรงงานต่างดา้วที่ท  างานอยู่ในภาคตะวนัออก จ านวน 
358,576 คน (ขอ้มลู ณ เดือนธนัวาคม 2563) เป็นคนต่าง
ดา้ว ตามมาตรา 59 จ านวน 299,018 คน จ าแนกเป็น      
5 ประเภท คือ ประเภทตลอดชีพและประเภททั่ วไป 
จ านวน 10,591 คน (รอ้ยละ 2.95) ประเภทพิสจูนส์ญัชาติ 
เดิม จ านวน 38 คน (รอ้ยละ 0.01) ประเภทน าเขา้ตาม 
MOU จ านวน 137,054 คน (รอ้ยละ 38.22) และประเภท
น าเขา้ตามมติ ครม. 20 สงิหาคม 2562 จ านวน 151,335  

คน (รอ้ยละ 42.20) ตามมาตรา 62 (สง่เสริมการลงทุน) 
จ านวน 4,611 คน (รอ้ยละ 1.29) ตามมาตรา 63/1 (ชน
กลุม่นอ้ย) จ านวน 2,087 คน (รอ้ยละ 0.58) ตามมาตรา 
63/2 มติ ครม. 4 สงิหาคม 2563 ตามแบบ บต.23 จ านวน 
35,891 คน (รอ้ยละ 10.01) และมติ ครม. 4 สิงหาคม 
2563 ตามแบบ บต.24 จ านวน 16,969 คน (รอ้ยละ 4.73) 
ตามมาตรา 64 คนต่างด้าวที่เขา้มาท างานในลักษณะ            
ไป-กลบั หรือตามฤดูกาล ไม่พบว่าไดร้บัการอนุญาตให้
ท างาน     

ที่มา : ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน 

 10,591 คน   38 คน  

 137,054 คน  

 151,335 คน  

 4,611 คน  

 2,087 คน   35,891 คน  

 16,969 คน  
ทั่วไป 

พิสูจนสั์ญชาติเดิม 

น าเข้าตาม MOU 

น าเข้าตามมติ ครม. 20 สค. 62 

ส่งเสริมการลงทุน 

ชนกลุ่มน้อย 

มติ ครม. สค. 63 ตามแบบ บต.23 

มติ ครม. สค. 63 ตามแบบ บต.24 

แผนภูมิ การท างานของคนต่างด้าว จ าแนกตามรายจังหวัด 

   การท างานของคนต่างด้าว พบว่า จังหวัดชลบุรีมี
แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท างานมากที่สุด 
156,773 คน (รอ้ยละ 43.72 ) รองลงมา คือ จังหวัด
ระยอง 72,389 คน (รอ้ยละ 20.19) จังหวัดฉะเชิงเทรา 
44,494 คน (รอ้ยละ 12.41) จังหวดัจันทบุรี 31,405 คน  

(รอ้ยละ 8.76) จังหวดัตราด 18,850 คน (5.26) จังหวัด
ปราจีนบุรี 17,301 คน (รอ้ยละ 4.82) จังหวดันครนายก 
9,454 คน (รอ้ยละ 2.64) และจงัหวดัสระแกว้ 7,910 คน 
(รอ้ยละ 2.21) 

 156,773 คน  

 72,389 คน  

 31,405 คน  

 18,850 คน  

 44,494 คน  
 17,301 คน  

 9,454 คน   7,910 คน  ชลบุร ี

ระยอง 

จันทบุร ี

ตราด 

ฉะเชิงเทรา 

ปราจีนบุรี 

นครนายก 

สระแก้ว 
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แผนภูมิ ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ที่มา : ข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 1,213,245  

 926,600  

 993,943  

 693,734  

 536,421  

 553,762  

 1,146,879  

 897,848  

 1,040,480  

 717,512  

 568,009  

 563,300  

 1,178,914  

 924,216  

 1,068,292  

 687,544  

 549,435  

 541,834  

 1,181,375  

 930,866  

 1,041,022  

 711,342  

 524,865  

 576,645  

 -  500,000  1,000,000  1,500,000

ไม่มี/ต่ ากว่าประถม/การศึกษาอ่ืนและไม่ทราบ 

ประถมศึกษา 

มัธยมต้น 

มัธยมปลาย 

อาชีวศึกษา 

ปริญญาตรีขึ้นไป 
ไตรมาสที่ 4 

ไตรมาสที่ 3 

ไตรมาสที่ 2 

ไตรมาสที่ 1 

หน่วย : คน 

แผนภูมิ ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 671,495  

 672,523  

 667,038  

 513,061  

 441,160  

 445,603  

 583,601  

 683,126  

 697,374  

 504,542  

 460,123  

 446,350  

 599,043  

 709,870  

 730,559  

 479,985  

 450,224  

 429,505  

 640,996  

 698,187  

 700,391  

 541,849  

 419,537  

 467,269  

 -  200,000  400,000  600,000  800,000

ไม่มี/ต่ ากว่าประถม/การศึกษาอ่ืนและไม่ทราบ 

ประถมศึกษา 

มัธยมต้น 

มัธยมปลาย 

อาชีวศึกษา 

ปริญญาตรีขึ้นไป 
ไตรมาสที่ 4 

ไตรมาสที่ 3 

ไตรมาสที่ 2 

ไตรมาสที่ 1 

ที่มา : ข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติ 

หน่วย : คน 
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บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน (LMI)  http://www.doe.go.th/lmia 
 

          1. การจัดหางานในประเทศ  http://smartjob.doe.go.th 
          2. การส่งเสริมการมีงานท า แนะแนวอาชีพ  http://www.doe.go.th/vgnew 
          3. ข้อมูลการไปท างานต่างประเทศ  http://www.doe.go.th/overseas 
          4. การตรวจและคุ้มครองคนหางาน  http://www.doe.go.th/ipd 
          5. การจัดระบบแรงงานต่างด้าว  http://www.doe.go.th/alien 
  

 
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 

                  ข้อ 1  ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์มีคุณธรรมและเสมอภาค 
        ข้อ 2  ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็วและประทับใจ 
        ข้อ 3  มีมนุษยสัมพันธ์ ขยัน อดทน สามัคคี มีวินัย 
        ข้อ 4  พัฒนาตนเองและหน่วยงาน สรรค์สร้างสังคม 
        ข้อ 5  ศรัทธารักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของหน่วยงาน   

ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก 
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน  

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
โทรศัพท์ 0 3869 4029-30 
www.doe.go.th/lmi-east 


