
วารสารสถานการณต์ลาดแรงงานภาคตะวนัออก
ปีที� 15 ฉบบัที� 1 ประจําเดือนมกราคม 2566

ชลบรุ ีระยอง จนัทบรุ ีตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรุ ีนครนายก สระแกว้ 

บทบรรณาธิการ
              สถานการณตลาดแรงงานภาคตะวันออกเดือนธันวาคม 2565 พบวา             
มีความตองการแรงงาน จํานวน 17,239 อัตรา  แจงความตองการผานกรมการจัดหางาน 
จํานวน 16,967 อัตรา และแจงผานบริษัทจัดหางานเอกชน 8 แหง จํานวน 272 อัตรา    
สวนผูสมัครงานและการบรรจุงานเปนขอมูลที่ ใชบริการผานกรมการจัดหางาน              
มีผูมาใชบริการสมัครงาน จํานวน 2,385 คน และการบรรจงุาน จํานวน 1,669 คน            
              การเดินทางไปทํางานตางประเทศเพิ่มขึ้น จํานวน 104 คน (1.13 เทา)               
เมื่ อ เปรียบเทียบกับช วงเดียวกันของปกอน  สวนคนตางดาวคงเหลือ เพิ่มขึ้ น                
จากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 120,453 คน (รอยละ 34.84)
               ขอมูลตลาดแรงงานในเขตพื้นที่  EEC (ชลบุรี  ฉะเชิง เทรา ระยอง)               
มีความตองการแรงงาน จํานวน 15,536 อัตรา ผูสมัครงานจํานวน 1,411 คน             
และการบรรจุงาน จํานวน 849 คน  คนตางดาวคงเหลือ จํานวน 338,888 คน
               ทั้งนี้  ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดขอมูลสถานการณตลาดแรงงาน          
ภาคตะวันออกไดที่ www.doe.go.th/lmi-east หรือมีขอเสนอแนะสามารถติดตอไดที่    
e-mail : lm_ryg@live.com

สารบญั
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ภาวะความตอ้งการแรงงาน

การไปทํางานต่างประเทศ

การทํางานของคนต่างดา้ว

เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก

คณะผ ูจ้ดัทํา

อํานวยการโดย : นางสาวสวุกลุ ไตรรตันผ์ลาดล
                        ผ ูอํ้านวยการกองบรหิารขอ้มลูตลาดแรงงาน
       จดัทําโดย : ศนูยบ์รหิารขอ้มลูตลาดแรงงานภาคตะวนัออก

  

วตัถปุระสงค์

เพื�อเผยแพรว่ารสารสถานการณต์ลาดแรงงานภาคตะวนัออก

อาชีพที�มีความตอ้งการ 3 อนัดบัแรก
ตามประเภทการจา้งงาน รายเดือน

อาชีพที�มีความตอ้งการ 3 อนัดบัแรก
ตามประเภทการจา้งงาน รายวนั

ชางเชื่อมและชางตัดโลหะดวยเปลวไฟ

พนักงานรับสงขาวสาร หีบหอสิ่งของ

พนักงานขายในศูนยบริการลูกคา

คนงานดานการผลิต

พนักงานรักษาความปลอดภัย

พนักงานดูแลงานบาน/แมบาน

การว่างงาน   และการเลิกจา้ง

ลาออก 6,935 คน

เลิกจา้ง 1,391 คน

สิ�นสดุสญัญาจา้ง 294 คน



สถานการณก์ารว่างงานและเลิกจา้ง

     สถานการณการวางงานและการเลิกจางในภาคตะวันออก ณ เดือนธันวาคม 2565 มีผูประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) จํานวน 
1,759,498 คน และมีผูประกันตนมาขึ้นทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน จํานวน 8,620 คน คิดเปนรอยละ 0.49 ของผูประกันตน
มาตรา 33 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอน  พบวามีผูขอรับประโยชนทดแทนลดลง จํานวน 1,797 คน คิดเปนรอยละ 17.25 โดยสาเหตุ         
การวางงานจากการลาออก จํานวน 6,935 คน คิดเปนรอยละ 80.45 การเลิกจาง จํานวน 1,391 คน คิดเปนรอยละ 16.14 และสิ้นสุดสัญญาจาง 
จํานวน 294 คน คิดเปนรอยละ 3.41
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ลาออก 6,935 คน
เทียบกบั พฤศจิกายน 65   8,112 คน
 ลดลง 14.51 %
 

เลิกจา้ง 1,391  คน
เทียบกบั พฤศจิกายน 65     1,824 คน
 ลดลง 23.74 %
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ที่มา : สํานักงานประกันสังคม

เทียบกบั พฤศจิกายน 65        481 คน
 ลดลง 38.88 %
  

หนวย : แสนคน

ลาออก เลิกจา้ง

ผ ูข้อรบัประโยชนท์ดแทนกรณีว่างงาน จําแนกสาเหตกุารออกจากงาน เดือนธนัวาคม  2565
 จํานวน 8,620 คน 

ผ ูป้ระกนัตนมาตรา 33 ผ ูข้อรบัประโยชนก์รณีว่างงาน
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สิ�นสดุสญัญาจา้ง 294 คน

ลดจํานวนพนกังาน  743   คน

สถานประกอบการปิดกิจการ    99 คน
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ตอ้งการเปลี�ยนงานใหม่ 3,582 คน

ประกอบอาชีพอิสระ 2,052 คน

พกัผอ่น 654 คน

รกัษาตวัเนื�องจากป่วย 647 คน

นายจา้งยกเลิกสญัญาจา้ง 549 คน



ภาวะความตอ้งการแรงงาน
     
     นายจาง/สถานประกอบการแจงความตองการแรงงานเดือนธันวาคม 2565 จํานวน 17,239 อัตรา แจงผานกรมการจัดหางาน จํานวน 16,967 อัตรา    
และแจงผานบริษัทจัดหางานเอกชน 8 แหง จํานวน 272 อัตรา (ไมมีการแจงตําแหนงงานภาครัฐผานสํานักงาน ก.พ.) ความตองการแรงงานเพิ่มขึ้น     
จากเดือนกอน จํานวน 12,126 อัตรา (พฤศจิกายน 2565 จํานวน 5,113 อัตรา)   

หมายเหตุ : ข้อมลูความต้องการแรงงานมี 3 แหล่งที�มา คือ 1.การแจ้งความต้องการแรงงานผ่านกรมการจดัหางาน 2.การแจ้งความต้องการแรงงานผ่านบริษทั
จดัหางานเอกชน (8 บริษทั)  3.แจ้งความต้องการแรงงานผา่นสาํนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สาํหรบัข้อมลูผูส้มคัรงานและการบรรจุงาน เป็นข้อมูล
ของกรมการจดัหางานเท่านั�น 

ผ ูส้มคัรงาน 5 อนัดบัแรก ตามประเภทอาชีพ การบรรจงุาน 5 อนัดบัแรก ตามประเภทอตุสาหกรรม

ที่มา : ระบบไทยมีงานทํา กรมการจัดหางาน

การผลิต 7,871 อัตรา                                                               
การบริหารราชการ การปองกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ 3,074 อัตรา                                     
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 1,727 อัตรา
การขายสงและการขายปลกี การซอมยานยนตและจักรยานยนต 1,583 อัตรา
การกอสราง 787 อัตรา

คนงานดานการผลิต 9,665 อัตรา ชางเชื่อมและชางตัดโลหะดวยเปลวไฟ 1.,119  อัตรา 
พนักงานขายในศูนยบริการลูกคา 769 อัตรา พนักงานรักษาความปลอดภัย 635 อัตรา 
พนักงานดูแลงานบาน/แมบาน 576 อัตรา                   

ความตอ้งการแรงงาน 17,239 อตัรา

5 อนัดบัอาชีพที�มีความตอ้งการมากที�สดุ      

ตามประเภทการจา้งงาน รายเดือน
5 อนัดบัอตุสาหกรรมที�มีความตอ้งการมากที�สดุ

5 อนัดบัอาชีพที�มีความตอ้งการมากที�สดุ                
ผ่านกรมการจดัหางาน 

5 อนัดบัอาชีพที�มีความตอ้งการมากที�สดุ                
ผ่านบรษิทัจดัหางานเอกชน

ผ ูส้มคัรงาน 2,385 คน การบรรจงุาน 1,669 คน

วิศวกร (ยกเวนวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟา) 41 อัตรา หัวหนาคุมงานในสํานักงาน 17 อัตรา 
หัวหนาคุมงานดานการกอสราง 14 อัตรา เสมียนดานบุคลากร 12 อัตรา          
วิศวกรอุตสาหการและการผลิต 10 อัตรา 

ชางเชื่อมและชางตัดโลหะดวยเปลวไฟ 659 อัตรา
พนักงานรับสงขาวสาร หีบหอสงของ 360 อัตรา
พนักงานขายในศูนยบริการลูกคา 260 อัตรา
เสมียนทั่วไป 196 อัตรา
ขางเทคนิคดานวิศวกรรมเครื่องกล 133 อัตรา

5 อนัดบัอาชีพที�มีความตอ้งการมากที�สดุ                       

ตามประเภทการจา้งงาน รายวนั

คนงานดานการผลิต 9,486 อัตรา
พนักงานรักษาความปลอดภัย 629 อัตรา
พนักงานดูแลงานบาน/แมบาน 558 อัตรา
พนักงานขายในศูนยบริการลูกคา 510 อัตรา
ชางเชื่อมและชางตัดโลหะดวยเปลวไฟ 460 อัตรา

การผลิต 1,017 คน

การบริหารราชการการป้องกนัประเทศ และการ
ประกนัสงัคมภาคบงัคบั 194 คน 

การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต ์       
และจกัรยานยนต ์173 คน

การก่อสรา้ง 64 คน

การขนส่งและสถานที�เก็บสินคา้ 43 คน

คนงานดา้นการผลิต 1,077 คน

เสมียนทั�วไป 174 คน 

เสมียนคลงัสินคา้และช่างตดัเย็บเสื�อผา้ ช่างทําเสื�อผา้ 
และช่างทําหมวก อาชีพละ 107 คน

ช่างเทคนิควิทยาศาสตรก์ายภาพและวิศวกรรมศาสตร ์
78 คน

เสมียนดา้นการผลิต 74 คน



     การไปทํางานตางประเทศของแรงงานไทย ณ เดือนธันวาคม 2565 มีแรงงานไทยทํางานในตางประเทศทั้งสิ้นจํานวน 196 คน จังหวัดที่
แรงงานไทยไปทํางานมากที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี จํานวน 66 คน รองลงมา คือ จังหวัดระยอง จํานวน 54 คน และจังหวัดสระแกว จํานวน 
39 คน เปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 2564 เพิ่มขึ้นจํานวน 104 คน (1.13 เทา) และเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมา จํานวน 8 คน(รอยละ 
4.26)

มัธยมศึกษา 95 คน

ปวช.,ปวท.,ปวส.,อนปุริญญา 36 คน

ประถมศึกษา 29 คน  

ปริญญาตรีขึ้นไป 36 คน

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ

การทํางานของคนต่างดา้ว

48.47 %

18.37 %

18.37 %

14.79 %

การไปทํางานต่างประเทศ
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       คนตางดาวคงเหลือที่ทํางานใน 8 จังหวัดภาคตะวันออก ณ เดือนธันวาคม 2565 มีจํานวน 466,231 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมา 
จํานวน 25,863 คน หรือรอยละ 5.87 และเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 120,453 คน หรือรอยละ 34.84 เนื่องจากตามมติ 
ครม. 5 ก.ค. 2565 กําหนดใหคนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่เขามาทํางานโดยไมไดรับอนุญาตหรือระยะเวลาที่
ไดรับอนุญาตสิ้นสุดลงซึ่งประสงคจะทํางานอยางถูกตอง สามารถอยูและทํางานไดเปนกรณีพิเศษ ทําใหจํานวนคนตางดาวเพ่ิมขึ้น            

จําแนกตามรายจงัหวดั จําแนกตามระดบัการศึกษา

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

จําแนกตามวิธีการเดินทาง

ประเทศที�มีการเดินทางไปทํางานมากที�สดุ 5 อนัดบัแรกในภาคตะวนัออก
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ที่มา : สํานักบริหารแรงงานตางดาว

พมา 31 คน สาธารณรัฐเกาหลี                

และญี่ปุน ประเทศละ  21 คน
มาดากัสการ 14 คน

ลาวและสิงคโปร 

ประเทศละ 11 คน

1 2 3 4 5

ไตหวัน 31 คน

ชลบุรี,  
190,537 

ระยอง,  
89,650 

จันทบุร,ี  
53,414 

ตราด,  
22,441 

ฉะเชิงเทรา,  
58,701 

ปราจีนบุรี,  
22,687 

นครนายก,  
10,223 

สระแกว,  
18,578 



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

     ความตองการแรงงานในพื้นที่ EEC (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) เดือนธันวาคม 2565 จํานวน 15,536 อัตรา แจงความตองการผานกรมการจัดหางาน 
จํานวน 15,294 อัตรา และแจงความตองการแรงงานผานบริษัทจัดหางานเอกชน 8 แหง จํานวน 242 อัตรา (ไมมีแจงตําแหนงงานภาครัฐผานสํานักงาน ก.พ.)  
ผูสมัครงาน จํานวน  1,411 คน การบรรจุงาน จํานวน 849 คน 

อาชีพท่ีมีความตองการมากที่สุด                    
(แจงผานกรมการจัดหางาน) 5 อันดับ

อาชีพท่ีมีผูสมัครงานมากที่สุด 
5 อันดับ

อาชีพท่ีไดรับการบรรจุงานมากที่สุด 
5 อันดับ

 
อาชีพท่ีมีความตองการมากที่สุด                

(แจงผานบริษัทจัดหางานเอกชน) 5 อันดับ
ผูสมัครงานจําแนกตามวุฒิการศึกษา

อุตสาหกรรมทีไ่ดรับการบรรจุงานมากที่สุด
5 อันดับ

หมายเหต ุ: ข้อมูลความต้องการแรงงานมี 3 แหล่งที�มา คือ 1.การแจ้งความต้องการแรงงานผ่านกรมการจดัหางาน 2.การแจ้งความต้องการแรงงานผ่านบริษทัจดัหางานเอกชน 
(8 บริษทั) 3.การแจ้งความต้องการผ่านสาํนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สาํหรบัข้อมูลผู้สมคัรงานและการบรรจงุาน เป็นข้อมูลของกรมการจดัหางานเท่านั�น 

       คนตางดาวคงเหลือที่ทํางานในพื้นที่ EEC (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) ณ เดือนธันวาคม 2565 มีจํานวน 338,888 คน เพิ่มขึ้นจาก 
เดือนที่ผานมา จํานวน 20,388 คน หรือรอยละ 6.40 และเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 82,680 คน หรือรอยละ 32.27 
เนื่องจากตามมติ ครม. 5 ก.ค. 2565 กําหนดใหคนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่เขามาทํางานโดยไมไดรับอนุญาต
หรือระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตสิ้นสุดลงซึ่งประสงคจะทํางานอยางถูกตอง สามารถอยูและทํางานไดเปนกรณีพิเศษ ทําใหจํานวนคนตางดาว
เพิ่มขึ้น            
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หนวย : คน

ที่มา : สํานักบริหารแรงงานตางดาว

ภาวะความตอ้งการแรงงาน

การทํางานของคนต่างดา้ว

คนงานดานการผลิต 611 คนคนงานดานการผลิต 8,877 อัตรา

ชางเชื่อมและชางตัดโลหะ 1,116 อัตรา

พนักงานขายในศูนยบริการลูกคา 663 อัตรา

พนักงานรักษาความปลอดภัย 627 อัตรา

พนักงานดูแลงานบาน/แมบาน 539 อัตรา

ชางตัดเย็บเสื้อผา 107 คน

เสมียนคลังสินคา 87 คน

ชางเทคนิควิทยาศาสตรกายภาพฯ 75 คน

เสมียนดานการผลิต 58 คน

คนงานดานการผลิต 525 คน

ชางตัดเย็บเสื้อผา 120 คน

เสมียนคลังสินคา 104 คน

เสมียนทั่วไป 27 คน

ผูตรวจสอบดานสิง่แวดลอม การทํางาน สุขภาพ 26 คน

วิศวกร(ยกเวนวิศวกรไฟฟาเทคโนโลย)ี 40 อัตรา

หัวหนาคุมงานในสํานักงาน 16 อัตรา

หัวหนาคุมงานดานการกอสราง 14 อัตรา

เสมียนดานบุคลากร 9 อัตรา

ผูจัดการดานการขายและการตลาด 8 อัตรา

มัธยมศึกษา 757 คน

ปวช.ปวท.ปวส.อนุปริญญา 263 คน

ปริญญาตรี,โท,เอก 222 คน

ประถมศึกษาและต่ํากวา 169 คน

การผลิต 633 คน

การบริหารราชการการปองกันประเทศ 145 คน

การกอสราง 57 คน

การขายสงและการขายปลีก 11 คน

กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 2 คน

ชลบุรี  
190,537 

ระยอง  
89,650 

ฉะเชิงเทรา  
58,701 


