
วารสารสถานการณต์ลาดแรงงานภาคตะวนัออก 

ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 5 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 

ชลบรุี ระยอง จนัทบรุี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรุี นครนายก สระแกว้  

     สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเดือนเมษายน 2565 

พบว่า ความตอ้งการแรงงานผ่านกรมการจดัหางาน   4,059 อตัรา    และบริษทั

จัดหางานเอกชน 335 อัตรา  ผ ู้สมคัรงาน  2,988 คน  และการบรรจงุาน  

2,000 คน  การเดินทางไปท างานต่างประเทศเพ่ิมข้ึน  1.96 เท่า             

และการท างานของคนต่างด้าวลดลง รอ้ยละ 9.94 สถานการณ ์  

การว่างงานและการเลิกจา้ง ผ ูข้อรบัประโยชนท์ดแทน  11,332 คน สาเหต ุ     

การว่างงานจากการลาออก 9,545 คน เลิกจา้ง 1,688 คน และอ่ืนๆ  

99 คน ขอ้มลูตลาดแรงงานในเขตพ้ืนท่ี EEC (ชลบรุี ฉะเชิงเทรา ระยอง)  

มีความตอ้งการแรงงาน 3,599 อตัรา  (แจง้ผ่านกรมการจดัหางาน 

3,273 อัตรา และบริษัทจัดหางานเอกชน 326 อัตรา)  ผ ูส้มคัรงาน 

1,979 คน และการบรรจงุาน 1,233 คน การท างานของคนต่างดา้ว

ลดลง รอ้ยละ 12.64 

     ทั้ง น้ี  ผ ู้ส นใจสามารถด ูรายละ เ อียดข้อม ูลสถานการณ์

ตลาดแรงงานภาคตะวันออกได้ท่ี  www.doe.go.th/lmi-east หรือ        

มีขอ้เสนอแนะสามารถติดต่อไดท่ี้ e-mail : lm_ryg@live.com 

บทบรรณาธิการ 

สารบญั 

           สถานการณก์ารว่างงานและเลิกจา้ง 

           ภาวะความตอ้งการแรงงาน 

           การไปท างานต่างประเทศ 

           การท างานของคนต่างดา้ว    

           เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 

คณะผ ูจ้ดัท า 

อ านวยการโดย : ผู้อ านวยการกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน 
    จัดท าโดย   : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก 

วตัถปุระสงค ์

เพ่ือเผยแพร่วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก 
www.doe.go.th/lmi-est 

อาชีพท่ีมีความตอ้งการ 3 อนัดบัแรก 

     คนงานดา้นการผลิต 

     ช่างประปาและวางท่อ 

     พนกังานรกัษาความปลอดภยั 

การว่างงานและเลิกจา้ง 

ลาออก 9,545 คน 

เลิกจา้ง 1,688 คน 

ส้ินสดุสญัญาจา้ง 99 คน 



สถานการณก์ารว่างงานและเลิกจา้ง 

     สถานการณ์การว่างงานและการเลิกจ้างในภาคตะวันออก ณ เดือนเมษายน 2565 มีผ ู้ประกนัตนในระบบ

ประกนัสงัคม (มาตรา 33) จ านวน 1,697,253 คน และมีผ ูป้ระกนัตนมาข้ึนทะเบียนขอรบัประโยชนท์ดแทนกรณีว่างงาน 

จ านวน 11,332 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.67 ของผ ูป้ระกนัตนมาตรา 33 เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อน  พบว่ามีผ ูข้อรบัประโยชน์

ทดแทนลดลงจ านวน 229 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.98 โดยสาเหตกุารว่างงานจากการลาออก 9,545 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

84.23 การเลิกจา้ง 1,688 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.90 และอ่ืน ๆ   99 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.87 

ผ ูป้ระกนัตนมาตรา 33 

หน่วย : แสนคน 

ผ ูข้อรบัประโยชนก์รณีว่างงาน 

หน่วย : คน 

ผ ูข้อรบัประโยชนท์ดแทนกรณีว่างงาน จ าแนกตามสาเหตกุารออกจากงาน

เดือนเมษายน 2565 จ านวน 11,332    คน 

ลาออก 9,545 คน 

 เทียบกบั มีนาคม 65 10,089 คน 

 ลดลง 5.39 % 

  

เลิกจา้ง 1,688  คน 

 เทียบกบั มีนาคม 65 1,472 คน 

 เพ่ิมข้ึน 14.67 % 
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     ตอ้งการเปลี่ยนงานใหม ่

            ประกอบอาชีพอิสระ 

พกัผ่อน 

          รกัษาตวัเน่ืองจากป่วย 

4,598 คน 

1,299 คน 

2,819 คน 

829 คน 

นายจา้งยกเลิกสญัญาจา้ง 549 คน 

    ลดจ านวนพนกังาน 804 คน 

สถานประกอบการปิดกิจการ 335 คน 

ท่ีมา : ส านักงานประกันสังคม 

หน่วย : คน หน่วย : คน 

อ่ืน ๆ 99  คน 
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เดือนมีนาคม 65 ไม่มีสาเหตอ่ืุนๆ 

  

หน่วย : คน 

อ่ืนๆ 

ส้ินสดุสญัญาจา้ง   99 คน 



ภาวะความตอ้งการแรงงาน 

     นายจา้ง/สถานประกอบการแจง้ความตอ้งการแรงงานผ่านบริการจดัหางานโดยรฐั ณ เดือนเมษายน 2565 

จ านวน 4,059 อตัรา และแจง้ผ่านบริษทัจดัหางานเอกชน จ านวน 335 อตัรา  

ความตอ้งการแรงงาน 

ต าแหน่งงานแจง้ผ่านกรมการจดัหางาน 

 5 อนัดบัแรก ตามประเภทอาชีพ  

ต าแหน่งงานแจง้ผ่านบริษทัจดัหางาน 

 5 อนัดบัแรก ตามประเภทอาชีพ  

1. คนงานดา้นการผลิต 1,206 อตัรา 

2. ช่างประปาและวางท่อ 303 อตัรา 

3. 

4. 

5. 

พนกังานรกัษาความปลอดภยั 274 อตัรา 

หวัหนา้คมุคนงานดา้นการท าความสะอาดและงานแม่บา้น  240 อตัรา 

เสมียนจดัเก็บและท าส าเนาเอกสาร 205 อตัรา 

1. พนกังานต่อโทรศพัท ์93 อตัรา 

2. เสมียนดา้นบคุลากร 33 อตัรา 

3. 

4. 

5. 

พนกังานสาธิตสินคา้ 31 อตัรา 

ช่างติดตัง้และผ ูใ้หบ้รกิารดา้นอปุกรณเ์ทคโนโลยี 20 อตัรา 

ผ ูป้ฏิบติังานดา้นการประกอบ 19 อตัรา 

  คนงานดา้นการผลิต 1,206 อตัรา 

  ช่างประปาและวางท่อ  303 อตัรา 

พนกังานรกัษาความปลอดภยั 274 อตัรา 

 หวัหนา้คมุคนงานดา้นการท าความสะอาด  

 และงานแมบ่า้น  240 อตัรา 

 ผ ูป้ระกอบเครือ่งจกัรกล  211 อตัรา 

หมายเหต ุ: ข้อมูลความตอ้งการแรงงานมี 3 แหล่งที่มา คือ 1.การแจ้งความตอ้งการแรงงานผ่านกรมการจัดหางาน 2.การแจ้งความต้องการแรงงานผ่านบริษัทจัดหางานเอกชน 
(5 บริษัท)  3.แจ้งความตอ้งการแรงงานผ่านคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ส าหรับข้อมูลผู้สมัครงานและการบรรจุงาน เป็นข้อมูลของกรมการจัดหางานเท่าน้ัน  

ผ ูส้มคัรงาน 2,988 คน การบรรจงุาน 2,000 คน 

ผ ูส้มคัรงาน 5 อนัดบัแรก ตามประเภทอาชีพ 

 คนงานดา้นการผลิต 591 คน 

 คนงานบรรจผุลิตภณัฑด์ว้ยมือ 537 คน 

 เสมียน 196 คน 

 ผ ูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสขุภาพและสขุอนามยั 192 คน 

 เสมียนจดัเก็บและท าส าเนาเอกสาร 184 คน 

การบรรจงุาน 5 อนัดบัแรก ตามประเภทอตุสาหกรรม 

การผลิต 1,145 คน 

การขายส่งและการขายปลีก   343 คน 

กิจกรรมการบรหิารและบรกิารสนบัสนนุ   28 คน 

   กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร ์

   และกิจกรรมทางวิชาการ    94 คน 

การขนส่งและสถานท่ีเก็บสินคา้   72 คน 

ท่ีมา : ระบบไทยมีงานท า กรมการจัดหางาน 

5 อนัดบัประเภทอาชีพ 

 ท่ีมีความตอ้งการแรงงานมากท่ีสดุ  

 -
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ความตอ้งการแรงงาน จ าแนกตามรายจงัหวดั 

หน่วย : คน 



     การไปท างานต่างประเทศของแรงงานไทย ณ เดือนเมษายน 2565 มีแรงงานไทยท างานในต่างประเทศทัง้ส้ินจ านวน 166 คน        

จงัหวดัท่ีแรงงานไทยไปท างานมากท่ีสดุคือ จงัหวดัชลบรุี จ านวน 55 คน  รองลงมาคือจงัหวดัระยอง จ านวน 50คน และจงัหวดัปราจีนบรุ ี

จ านวน 21 คน  เปรียบเทียบกบัเดือนเมษายน 2564 เพ่ิมข้ึนจ านวน 110 คน หรือประมาณ  1.96 เท่า และลดลงจากเดือนท่ีผ่านมา

จ านวน 8 คน (รอ้ยละ 4.60)  

มัธยมศึกษา 75 คน 

ปวช.,ปวท.,ปวส.,อนุปริญญา 49 คน 

ปริญญาตรีขึ้นไป 34 คน 

ประถมศึกษา 8 คน 

     คนต่างดา้วคงเหลือท่ีท างานใน 8 จงัหวัดภาคตะวนัออก ณ เดือนเมษายน 2565 มีจ านวน  292,138 คน ลดลงจากเดือนท่ีผ่านมา 

จ านวน 48,537 คน หรอืรอ้ยละ 14.25  และลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีท่ีผ่านมา จ านวน 32,253 คน หรือรอ้ยละ 9.94 เน่ืองจาก

การด าเนินการตามมาตรการการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา 2019     

โดยเปิดใหข้ึ้นทะเบียน และน าเขา้แรงงานต่างดา้ว 3 สญัชาติ    

ท่ีมา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

ท่ีมา : ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

การท างานของคนต่างดา้ว 

ภาคตะวนัออก 

292,138 คน 

ชลบุรี 112,288 คน 
(38.44%) 

45.18 % 

29.52 % 

20.48 % 

4.82 % 

การไปท างานต่างประเทศ 

จ าแนกตามระดบัการศึกษา จ าแนกตามรายจงัหวดั 
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หน่วย : คน 

จ าแนกตามวิธีการเดินทาง 
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หน่วย : คน 
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คนงานท่ีท างานในต่างประเทศ กลบัมาพกัชัว่คราว

และเดินทางกลบัไปท างาน (RE – ENTRY VISA) 
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เมษายน 64 
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หน่วย : คน 
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ขอ้มลูตลาดแรงงานทีส่ าคญั 
ในพืน้ที ่EEC (ชลบรุ ีระยอง ฉะเชงิเทรา) 

     ความตอ้งการแรงงานผ่านส านักงานจัดหางานในพื้นท่ี EEC (ชลบรีุ ระยอง ฉะเชิงเทรา) เดือนเมษายน 2565 จ านวน 

3,273 อัตรา แจง้ความตอ้งการแรงงานผ่านบริษัทจัดหางานเอกชน 326 อัตรา ผูส้มัครงาน จ านวน  1,979 คน              

การบรรจงุาน 1,233 คน  

อาชีพที่มีความต้องการมากที่สุด                    
(แจ้งผ่านกรมการจัดหางาน) 5 อันดับ 

 
1. คนงานด้านการผลิต 769 อัตรา 
2. ช่างประปาและวางท่อ 300 อัตรา 
3. พนักงานรักษาความปลอดภัย 266 อัตรา 
4. หัวหน้าคุมคนงานด้านการท าความสะอาด        

และงานแม่บ้าน 216 อัตรา 
5. ผู้ประกอบเครื่องจักรกล 210 อัตรา 

 

อาชีพที่มีผู้สมัครงานมากที่สุด  
5 อันดับ 

1. คนงานด้านการผลิต 429 คน 
2. เสมียนทั่วไป 172 คน 
3. เสมียนห้องสมุด 159 คน 
4. เสมียนด้านการผลิต 115 คน 
5. คนงานบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยมือ 106  คน 

 

อาชีพที่ได้รับการบรรจุงานมากที่สุด  
5 อันดับ  

1. คนงานบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยมือ 202 คน 
2. คนงานด้านการผลิต 156 คน 
3. พนักงานสาธิตสินค้า 110 คน 
4. ตัวแทนขายด้านการค้า 103 คน 
5. ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล 75 คน 

 
 

 
อาชีพที่มีความต้องการมากที่สุด                 

(แจ้งผ่านบริษัทจัดหางานเอกชน) 5 อันดับ 
  

1.      พนักงานต่อโทรศัพท์  93 อัตรา   
2.   เสมียนด้านเอกสาร 333 อัตรา 
3.   พนักงานสาธิตสินค้า 31 อัตรา    
4.   ช่างติดต้ังและผู้ให้บริการด้านศูนย์เทคโนโลยี  
      20 อัตรา 
5.   ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 19 อัตรา 
 

ผู้สมัครงานจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
 
 

1. มัธยมศึกษา  717 คน  
2. ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา 594 คน 
3. ปริญญาตรี,โท,เอก 483 คน 
4.  ประถมศึกษาและต่ ากว่า 185 คน 

 
 

 
 

อุตสาหกรรมที่ได้รับการบรรจุงานมากที่สุด 
5 อันดับ 

 
1.  การผลิต  704 คน 
2.  การขายส่งและการขายปลีก 215 คน 
3.     กิจกรรมการบริหารและบรกิารสนับสนุน  127 คน 
4.  กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรม   
     ทางวิชาการ  62 คน     
5.  การก่อสร้าง  55 คน   

 

หมายเหต ุ:  ข้อมูลความตอ้งการแรงงานมี  3  แหล่งที่มา  คือ  1. การแจ้งความต้องการแรงงานผ่านกรมการจัดหางาน  2. การแจ้งความตอ้งการแรงงานผ่านบริษัทจัดหางานเอกชน (5 บริษัท)  
                       3. การแจ้งความตอ้งการผ่านคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  ส าหรับข้อมูลผู้สมัครงานและการบรรจุงาน  เป็นข้อมูลของกรมการจัดหางานเท่านั้น  

       คนตา่งดา้วคงเหลือท่ีท างานในพ้ืนท่ี EEC (ชลบรีุ ระยอง ฉะเชิงเทรา) ณ เดือนเมษายน 2565 มีจ านวน 211,075 คน ลดลงจากเดือน      

ท่ีผา่นมา จ านวน 38,076 คน หรือรอ้ยละ 15.28 และลดลงจากชว่งเดียวกนัของปีกอ่น จ านวน 30,553 คน หรือ  รอ้ยละ 12.64 เนื่องจาก

การด าเนินการตามมาตรการการบริหารจดัการแรงงานตา่งดา้ว ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเปิดใหข้ึ้น

ทะเบียน และน าเขา้แรงงานตา่งดา้ว 3 สญัชาติ  
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ท่ีมา : ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

หน่วย : คน 

ชลบรุี 112,288 คน (53.20%) 

ระยอง 61,161 คน (28.97%) 

ฉะเชิงเทรา 37,626 คน (17.83%) 

EEC 

211,075 

คน 

การท างานของคนต่างดา้ว 

ภาวะความตอ้งการแรงงาน 


