
วารสารสถานการณต์ลาดแรงงานภาคตะวนัออก
ปีที� 14 ฉบบัที� 10 ประจําเดือนตลุาคม 2565

ชลบรุ ีระยอง จนัทบรุ ีตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรุ ีนครนายก สระแกว้ 

              สถานการณตลาดแรงงานภาคตะวันออกเดือนกันยายน 2565 พบวา            
มีความตองการแรงงาน จํานวน 5,303 อัตรา  แจงความตองการผานกรมการจัดหางาน 
จํานวน 4,286 อัตรา และแจงผานบริษัทจัดหางานเอกชน 8 แหง จํานวน 1,017 อัตรา    
สวนผูสมัครงานและการบรรจุงานเปนขอมูลที่ ใชบริการผานกรมการจัดหางาน              
มีผูมาใชบริการสมัครงาน จํานวน 3,063 คน และการบรรจงุาน จํานวน 3,424 คน            
              การเดินทางไปทํางานตางประเทศเพิ่มขึ้น จํานวน 106 คน (1.83 เทา)               
เมื่ อ เปรียบเทียบกับชวง เดียวกันของปก อน  สวนคนต างด าวคงเหลือ เพิ่มขึ้ น                
จากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 17,814 คน (รอยละ 5.08)
               ขอมูลตลาดแรงงานในเขตพื้นที่  EEC (ชลบุรี  ฉะ เชิ ง เทรา ระยอง)               
มีความตองการแรงงาน จํ านวน 4,346 อัตรา ผูสมัครงานจํ านวน 1,740 คน             
และการบรรจุงาน จํานวน 2,201 คน  คนตางดาวคงเหลือ จํานวน 264,505 คน
               ทั้ งนี้  ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดขอมูลสถานการณตลาดแรงงาน          
ภาคตะวันออกไดที่ www.doe.go.th/lmi-east หรือมีขอเสนอแนะสามารถติดตอไดที่    
e-mail : lm_ryg@live.com
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คนงานดานการผลิต

ผูจําหนายสินคา

พนักงานรักษาความปลอดภัย

ลาออก 9,047 คน

เลิกจาง 1,487 คน

สิ้นสุดสัญญาจาง 434 คน

2สถานการณก์ารว่างงานและเลิกจา้ง

3ภาวะความตอ้งการแรงงาน

4การไปทํางานต่างประเทศ

4การทํางานของคนต่างดา้ว

5เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก

อํานวยการโดย : นางสาวสวุกลุ ไตรรตันผ์ลาดล
                        ผ ูอํ้านวยการกองบรหิารขอ้มลูตลาดแรงงาน
       จดัทําโดย : ศนูยบ์รหิารขอ้มลูตลาดแรงงานภาคตะวนัออก

  

เพื�อเผยแพรว่ารสารสถานการณต์ลาดแรงงานภาคตะวนัออก

www.doe.go.th/lmi-east

อาชีพที�มีความตอ้งการ       

3 อนัดบัแรก

การว่างงานและการเลิกจา้ง

บทบรรณาธิการ

สารบญั

วตัถปุระสงค์

คณะผ ูจ้ดัทํา



สถานการณก์ารว่างงานและเลิกจา้ง

     สถานการณการวางงานและการเลิกจางในภาคตะวันออก ณ เดือนกันยายน 2565 มีผูประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) จํานวน 
1,740,473 คน และมีผูประกันตนมาขึ้นทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน จํานวน 10,968 คน คิดเปนรอยละ 0.63 ของผูประกันตน
มาตรา 33 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอน  พบวามีผูขอรับประโยชนทดแทนเพิ่มขึ้น จํานวน 2,821 คน คิดเปนรอยละ 34.63 โดยสาเหตุ         
การวางงานจากการลาออก จํานวน 9,047 คน คิดเปนรอยละ 82.48 การเลิกจาง จํานวน 1,487 คน คิดเปนรอยละ 13.56 และอื่น ๆ จํานวน 
434 คน คิดเปนรอยละ 3.96
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ลาออก 9,047 คน
เทียบกบั สิงหาคม 65 6,476 คน
 เพิ�มขึ�น 39.70 %
 

เลิกจา้ง 1,487  คน
เทียบกบั สิงหาคม 65 1,309 คน
 เพิ�มขึ�น 13.60 %
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สิ�นสดุสญัญาจา้ง 434  คน
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ที่มา : สํานักงานประกันสังคม

เทียบกบั สิงหาคม 65 362 คน
 เพิ�มขึ�น 19.89 %
 

ตอ้งการเปลี�ยนงานใหม่     4,616 คน 

ประกอบอาชีพอิสระ          2,665 คน

พกัผอ่น                             904 คน

นายจา้งยกเลิกสญัญาจา้ง   444 คน

ลดจํานวนพนกังาน              797 คน

สถานประกอบการปิดกิจการ 246 คน

สิ�นสดุสญัญาจา้ง                 434 คน

หนวย : แสนคน

ลาออก เลิกจา้ง

รกัษาตวัเนื�องจากป่วย         862 คน 

ผ ูข้อรบัประโยชนท์ดแทนกรณีว่างงาน จําแนกสาเหตกุารออกจากงาน เดือนกนัยายน 2565 จํานวน 10,968 คน 

ผ ูป้ระกนัตนมาตรา 33 ผ ูข้อรบัประโยชนก์รณีว่างงาน
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ภาวะความตอ้งการแรงงาน
     
     นายจาง/สถานประกอบการแจงความตองการแรงงานเดือนกันยายน 2565 จํานวน 5,303 อัตรา แจงผานกรมการจัดหางาน จํานวน 4,286 อัตรา    
และแจงผานบริษัทจัดหางานเอกชน 8 แหง จํานวน 1,017 อัตรา (ไมมีการแจงตําแหนงงานภาครัฐผานสํานักงาน ก.พ.) ความตองการแรงงานลดลงจาก
เดือนกอน จํานวน 739 อัตรา (สิงหาคม 2565 จํานวน 6,042 อัตรา)   

หมายเหตุ : ข้อมูลความต้องการแรงงานมี 3 แหล่งที�มา คือ 1.การแจ้งความต้องการแรงงานผ่านกรมการจัดหางาน 2.การแจ้งความต้องการแรงงานผ่านบริษัท
จัดหางานเอกชน (8 บริษัท)  3.แจ้งความต้องการแรงงานผ่านสาํนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สาํหรับข้อมูลผู้สมัครงานและการบรรจุงาน เป็นข้อมูล
ของกรมการจัดหางานเทา่นั�น 

ผ ูส้มคัรงาน 5 อนัดบัแรก ตามประเภทอาชีพ การบรรจงุาน 5 อนัดบัแรก ตามประเภทอตุสาหกรรม

ความตองการแรงงาน

หนวย : อัตรา

ที่มา : ระบบไทยมีงานทํา กรมการจัดหางาน

คนงานดานการผลิต 2,334 อัตรา
ผูจําหนายสินคา 260 อัตรา
พนักงานรักษาความปลอดภัย 213 อัตรา
ชางเทคนิคดานวิศวกรรมเครื่องกล 200 อัตรา
ชางเทคนิคดานวิศวกรรมไฟฟา 190 อัตรา

การผลิต 2,398 อัตรา
การขายสงและการขายปลกี การซอมยานยนตและจักรยานยนต 818 อัตรา
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 584 อัตรา
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 410 อัตรา
ไฟฟา กาซ ไอน้ําและระบบการปรับอากาศ 373 อัตรา

คนงานดานการผลิต 2,300 อัตรา พนักงานรักษาความปลอดภัย 213 อัตรา                     
ชางเทคนิคดานวิศวกรรมเครื่องกล 199 อัตรา ชางเทคนิคดานวิศวกรรมไฟฟา 180 อัตรา        
ตัวแทนการใหบริการทางธุรกิจ 150 อัตรา

ความตองการแรงงาน จําแนกรายจังหวัด
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     1. คนงานดานการผลิต 1,795 คน
     2. เสมียนทั่วไป 185 คน
     3. ผูตรวจสอบดานสิ่งแวดลอม การทํางาน สุขภาพ 
        และอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย
        อาชีพละ 104 คน
     4. เสมียนดานการผลิต 87 คน
     5. เสมียนคลังสินคา 73 คน

     1. การผลิต 1,773 คน
     2. การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนต  
        และจักรยานยนต 378 คน
     3. กิจกรรมการบริการดานอื่น ๆ 340 คน
     4. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตรและกิจกรรม         
        ทางวิชาการ 338 คน    
     5. เกษตรกรรมการปาไมและการประมง 168 คน

ความตอ้งการแรงงาน 5,303 อตัรา

5 อนัดบัอาชีพที�มีความตอ้งการมากที�สดุ 5 อนัดบัอตุสาหกรรมที�มีความตอ้งการมากที�สดุ

5 อนัดบัอาชีพที�มีความตอ้งการมากที�สดุ                
ผ่านกรมการจดัหางาน

5 อนัดบัอาชีพที�มีความตอ้งการมากที�สดุ                
ผ่านบรษิทัจดัหางานเอกชน

ผ ูส้มคัรงาน 3,063 คน การบรรจงุาน 3,424 คน

หมายเหต*ุ** การบรรจุงานมีจํานวนมากกวาผูสมัครงาน เนื่องจากผูสมัครงานไดสมัครงานไวเดือนที่ผานมา แตไดรับการบรรจุงานในเดือนนี้

ผูจําหนายสินคา 127 อัตรา วิศวกร (ยกเวนวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟา) 71 อัตรา                     
วิศวกรอุตสาหการและการผลิต 69 อัตรา พนักงานจัดซื้อ 40 อัตรา                                  
พนักงานเรงรัดหนี้สิน 32  อัตรา



     การไปทํางานตางประเทศของแรงงานไทย ณ เดือนกันยายน 2565 มีแรงงานไทยทํางานในตางประเทศทั้งสิ้นจํานวน 164 คน        
จังหวัดที่แรงงานไทยไปทํางานมากที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี จํานวน 56 คน รองลงมา คือ จังหวัดระยอง จํานวน 51 คน และจังหวัดสระแกว 
จํานวน 20 คน เปรียบเทียบกับเดือนกันยายน 2564 เพิ่มขึ้นจํานวน 106 คน (1.83 เทา) และเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมา จํานวน 25 คน     
(รอยละ 17.99)

มัธยมศึกษา 85 คน

ปวช.,ปวท.,ปวส.,อนปุริญญา 36 คน

ประถมศึกษา 13 คน  

ปริญญาตรีขึ้นไป 30 คน

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ

การทํางานของคนต่างดา้ว
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ที่มา : สํานักบริหารแรงงานตางดาว

       คนตางดาวคงเหลือที่ทํางานใน 8 จังหวัดภาคตะวันออก ณ เดือนกันยายน 2565 มีจํานวน 368,621 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมา 
จํานวน 13,504 คน หรือรอยละ 3.80 และเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 17,814 คน หรือรอยละ 5.08 เนื่องจากการดําเนินการ
ตามมาตรการการบริหารจัดการแรงงานตางดาว ภายใตสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเปดใหขึ้นทะเบียน      
และนําเขาแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ 

หนวย : คน
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จําแนกตามรายจงัหวดั จําแนกตามระดบัการศึกษา

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

จําแนกตามวิธีการเดินทาง



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

     ความตองการแรงงานในพื้นที่ EEC (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) เดือนกันยายน 2565 จํานวน 4,346 อัตรา แจงความตองการผานกรมการจัดหางาน 
จํานวน 3,403 อัตรา และแจงความตองการแรงงานผานบริษัทจัดหางานเอกชน จํานวน 943 อัตรา ไมมีแจงความตองการแรงงานผานสํานักงาน ก.พ.  
ผูสมัครงาน จํานวน  1,740 คน การบรรจุงาน จํานวน 2,201 คน (การบรรจุงานมากกวาผูสมัครงาน เนื่องจากการสมัครงานจากเดือนที่ผานมา แตไดรับการบรรจุงาน   
ในเดือนนี)้

อาชีพท่ีมีความตองการมากที่สุด                    
(แจงผานกรมการจัดหางาน) 5 อันดับ

    
    1. คนงานดานการผลิต 1,738 อัตรา  
    2. พนักงานรักษาความปลอดภัย 189 อัตรา
    3. ชางเทคนิควิศวกรรมไฟฟา 178 อัตรา         
    4. ชางเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล 177 อัตรา
    5. ตัวแทนการใหบริการทางธุรกิจ 150 อัตรา

อาชีพท่ีมีผูสมัครงานมากที่สุด 
5 อันดับ

1. คนงานดานการผลิต 854 คน
2. เสมียนทั่วไป 124 คน
3. พนักงานรักษาความปลอดภัย 90 คน
4. ผูตรวจสอบดานสิ่งแวดลอม การทํางาน 
    สุขภาพ 76 คน
5. เสมียนดานการผลิต 68 คน

อาชีพท่ีไดรับการบรรจุงานมากที่สุด 
5 อันดับ

1. คนงานดานการผลิต 656 คน
2. คนงานบรรจุผลิตภัณฑดวยมือ 474 คน
3. พนักงานรักษาความปลอดภัย 191 คน
4. ชางเชื่อมและชางตัดโลหะดวยเปลวไฟ 120 คน
5. ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพและสุขอนามยัที่เกี่ยวของ
    กับสิ่งแวดลอมและการประกอบอาชีพ  107 คน

 
อาชีพท่ีมีความตองการมากที่สุด                

(แจงผานบริษัทจัดหางานเอกชน) 5 อันดับ
      
      1.  ผูจําหนายสินคา 124 อัตรา   
    2. วิศวกร (ยกเวนวิศวกรไฟฟาเทคโนโลยี) 67 อัตรา
    3. วิศวกรอุตสาหการและการผลิต 65 อัตรา
    4. พนักงานเรงรัดหนี้สินและพนักงานที่เกี่ยวของ   
        32 อัตรา
    5. ผูประกอบวิชาชีพดานโฆษณาและการตลาด     
        28 อัตรา         
       

ผูสมัครงานจําแนกตามวุฒิการศึกษา

1. มัธยมศึกษา  788 คน 
2. ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา 382 คน
3. ปริญญาตรี,โท,เอก 297 คน
4. ประถมศึกษาและต่ํากวา 273 คน

อุตสาหกรรมทีไ่ดรับการบรรจุงานมากที่สุด
5 อันดับ

1. การผลิต 935 คน
2. กิจกรรมการบริการ 330 คน
3. การขนสงและการขายปลีก การซอมรถยนต 
    และจักรยานยนต 236 คน 
4. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตรและกิจกรรม   
    ทางวิชาการ 284 คน   
5.  เกษตรกรรมการปาไมและการประมง 160 คน  

หมายเหตุ : ข้อมูลความต้องการแรงงานม ี3 แหล่งที�มา คอื 1.การแจ้งความต้องการแรงงานผ่านกรมการจัดหางาน 2.การแจ้งความต้องการแรงงานผ่านบริษัทจัดหางานเอกชน        
(8 บริษัท) 3.การแจ้งความต้องการผ่านสาํนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สาํหรับข้อมูลผู้สมัครงานและการบรรจุงาน เป็นข้อมูลของกรมการจัดหางานเท่านั�น 

       คนตางดาวคงเหลือที่ทํางานในพื้นที่ EEC (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) ณ เดือนกันยายน 2565 มีจํานวน 264,505 คน เพิ่มขึ้นจาก  
เดือนที่ผานมา จํานวน 9,176 คน หรือรอยละ 3.59 และเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 5,060 คน หรือรอยละ 1.95 เนื่องจาก
การดําเนินการตามมาตรการการบริหารจัดการแรงงานตางดาว ภายใตสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเปดใหขึ้น
ทะเบียน และนําเขาแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ 
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ภาวะความตอ้งการแรงงาน

การทํางานของคนต่างดา้ว


