
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก  
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ประจ าเดือนมีนาคม 2564 

www.doe.go.th/lmi-east 
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว 

ความต้องการแรงงาน
โดยรวมเพิ่มขึ้นจากช่วง

เดียวกันของปีก่อน 

1.64 เท่า  

อาชีพที่มีต้องการแรงงานมากที่สุด 3 อันดับแรก 

แรงงานด้านประกอบ 
แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 

พนักงานขายของหน้ารา้น 
 

     สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
พบว่า มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
1.64 เท่า ผู้สมัครงานเพิ่มขึ้น 1.37 เท่า และการบรรจุงานเพิ่มขึ้น 
1.80 เท่า การเดินทางไปท างานต่างประเทศลดลงร้อยละ 57.89 การ
ท างานของคนต่างด้าวลดลง ร้อยละ 24.25 
     ภาวะการท างานของประชากร เดือนพฤศจิกายน 2563           
ผู้มีงานท า 3.47 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 
1.93 ผู้ว่างงาน 4.69 หม่ืนคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
1.19 เท่า อัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.33 
     ทั้ งนี้  ผู้ ส น ใจสามารถดู ร า ยละ เ อี ยดข้ อ มูลสถานการณ์
ตลาดแรงงานภาคตะวันออกได้ที่  : www.doe.go.th/lmi-east     
หรือมีข้อเสนอแนะสามารถติดต่อได้ที่ E-mail:lm_ryg@live.com 

อ านวยการโดย : ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรข้อมูล 
                     ตลำดแรงงำน 
จัดท าโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน 
               ภำคตะวันออก 
ที่ตั้ง : ศูนย์รำชกำรจัดหวัดระยอง ช้ัน 2 
        ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง 
        จ.ระยอง 21150 
เว็บไซต ์: www.doe.go.th/lm-east 
E-mail : lm_ryg@live.com 
โทรศัพท์ : 0 3869 4029, 30 
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ภาวะการท างานของประชากร 
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0 ชั่วโมง* 

1-34 ชั่วโมง 

35 ชั่วโมงขึ้นไป 

ยอดรวม 

หน่วย : ล้านคน 

หมำยเหตุ * ส ำหรับผู้ที่มีงำนประจ ำแต่ไม่ไดท้ ำงำนในสัปดำห์แห่งกำรส ำรวจ 
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ประชากร จ านวน 5,948,892 คน 

ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 
 4,966,116 คน 

ผู้อยู่ในก าลังแรงงานรวม       
3,516,869 คน 

ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงานรวม       
1,449,247 คน 

ก าลังแรงงานปัจจุบัน 
3,515,174 คน 

ผู้รอฤดูกาล 
1,695 คน 

ผู้มีงานท า           
3,468,229 คน 

ผู้ว่างงาน          
46,945 คน 

ท างานบ้าน 
490,925 คน 

เรียนหนังสือ 
306,941 คน 

อ่ืน ๆ (เด็ก ชรา 
ป่วย หรือพิการไม่
สามารถท างานได้) 

651,381 คน 

ต่ ากว่า 15 ปี 
 982,776 คน 

     จากข้อมูลของส างานสถิติแห่งชาติที่ท าการส ารวจ       
ในไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม) 2563 พบว่า       
ผูม้ีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีจ านวน 4.97 ล้านคน มีผู้อยู่ใน
ก าลังแรงงานรวม 3.52 ล้านคน เป็นผู้มีงานท า 3.47 
ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.69 หมื่นคน (คิดเป็นอัตราการ
ว่างงาน ร้อยละ 1.33) และผู้รอฤดูกาล 1.70 พันคน 

3.40 ล้านคน 

เทียบกับช่วงเดียวกัน ของปี 2562 เพ่ิมขึ้น 6.56 
หมื่นคน คิดเป็น ร้อยละ 1.93 

ภาคเกษตร 7.73 แสนคน 

นอกภาคเกษตร 2.70 ล้านคน 

ผู้มีงานท า 

2562  2563  

3.47 ล้านคน 

ผู้ว่างงาน 

2.14 หมื่นคน 

2562  2563  

4.69 หมื่นคน 

เพิ่มขึ้น 2.55 หมื่นคน 1.19 เท่า 

หน่วย : แสนคน 

ผู้มงีานท านอกภาคเกษตร 6 อนัดับแรก 

ช่ัวโมงการท างาน/สัปดาห์ 

       ผู้มงีานท าจ าแนกตามหมวดอาชีพ 

ผู้มงีานท าจ าแนกตามระดับการศึกษา 
หน่วย : แสนคน 
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ภาวะความต้องการแรงงาน 
     นำยจ้ำงแจ้งควำมต้องกำรแรงงำนกับกรมกำรจัดหำงำน  ณ เดือนมีนาคม 2564 จ ำนวน 5,435 อัตรำ เพิ่มขึ้นจำกช่วง
เดียวกันของปีก่อน จ ำนวน 3,018 อัตรำ ประมำณ 1.25 เท่ำ เป็นควำมต้องกำรแรงงำนในระดับปวช./ปวส./อนุปริญญำมำก
ท่ีสุด จ ำนวน 1,890 อัตรำ (ร้อยละ 34.77) รองลงมำได้แก่ระดับมัธยมศึกษำ จ ำนวน 1,746 อัตรำ (ร้อยละ 32.13)              
ระดับประถมศึกษำและต่ ำกว่ำ จ ำนวน 1,160 อัตรำ (ร้อยละ 21.34) และระดับปริญญำตรีขึ้นไป จ ำนวน 639 อัตรำ        
(ร้อยละ 11.76) 

ความต้องการ
แรงงาน  

5,435 อัตรา 

ผู้สมัครงาน
ที่มาใช้บริการ  

2,568 คน 

การบรรจุงาน  
2,230 คน 

ต าแหน่งงานว่าง 5,435 อัตรา 
มี.ค. 63 2,417 อัตรา 
ก.พ. 64 5,537 อัตรา 

เพ่ิมขึ้น  ≈ 1.25 เท่า  จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ลดลง   ร้อยละ 1.84  จากเดือนก่อน 

 ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการ 2,568 คน 
มี.ค. 63 3,553 คน           ลดลง  ร้อยละ 27.72  จากช่วงเดียวกันของปีก่อน   
ก.พ. 64 5,559 คน           ลดลง  ร้อยละ 53.80  จากเดือนก่อน   

 การบรรจุงาน 2,230 คน 
มี.ค. 63 2,995 คน        ลดลง  ร้อยละ 25.54  จากช่วงเดียวกันของปีก่อน   
ก.พ. 64 4,970 คน         ลดลง  ร้อยละ 55.13  จากเดือนก่อน   

ผู้สมัครงาน 5 อันดับแรก ตามประเภทอาชีพ 

แรงงานด้านการประกอบ 1,323 คน 

แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 429 คน 

ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนคิ 88 คน 

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 83 คน 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 65 คน 

การบรรจุงาน 5 อันดับแรก ตามประเภทอุตสาหกรรม 

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 969 คน 

 การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 561 คน 

 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า 141 คน 

  การซ่อมและการติดต้ังเคร่ืองจักร 85 คน 

   การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 75 คน 

ต าแหน่งงานว่าง 5 อันดับแรก ตามประเภทอุตสาหกรรม 

กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
คลังสินค้า 505 อัตรา 

การผลิตผลิตภัณฑ์ยางฯ 
345 อัตรา 

การผลิตไม้ 264 อัตรา 

ต าแหน่งงานว่าง 5 อันดับแรก ตามประเภทอาชีพ 

แรงงานด้านประกอบ 
2,260 อัตรา 

แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 
1,439 อัตรา 

ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิค 
179 อัตรา 

ผู้ขับรถยนต์     
167  อัตรา 

ช่างเชื่อมและช่างตัดโลหะ   
107 อัตรา 

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 
1,375 อัตรา 

การผลิตผลิตภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 794 อัตรา 

กิจกรรมการจัดหางาน     
732 อัตรา 

การผลิตอุปกรณ์ ไฟฟ้า     
326 อัตรา 

การบริการด้านอาหาร     
และเครื่องดื่ม 235 อัตรา 

3 



การไปท างานต่างประเทศ 
       กำรไปท ำงำนต่ำงประเทศของแรงงำนไทย ณ เดือนมีนาคม 2564 มีแรงงำนไทยท ำงำนในต่ำงประเทศท้ังสิ้นจ ำนวน  
72 คน  ซึ่งจังหวัดท่ีแรงงำนไทยไปท ำงำนมำกท่ีสุดคือจังหวัดระยอง จ ำนวน 24 คน รองลงมำจังหวัดชลบุรี จ ำนวน 19 คน 
และจังหวัดสระแก้ว จ ำนวน 12 คน เปรียบเทียบกับเดือนมีนำคม 2563 ลดลงจ ำนวน 32 คน (ร้อยละ 30.77) และเพิ่มขึ้น
จำกเดือนท่ีผ่ำนมำจ ำนวน 16 คน (ร้อยละ 28.57)  
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เดินทางด้วยตนเอง กรมการจัดหางานส่ง 

นายจ้างพาไปท างาน บริษัทจัดหางานจัดส่ง 

คนไทยที่ท างานในต่างประเทศ กลับมาพักชั่วคราว 
และเดินทางกลับไปท างาน (RE-ENTRY VISA) 

จ าแนกตามวิธีการเดินทาง  

4 

        คนต่ำงด้ำวคงเหลือที่ท ำงำนในประเทศไทยภำคตะวันออก ณ เดือนมีนาคม 2564 มีจ ำนวน 298,171 คน ลดลงจำกช่วงเดียวกัน   
ของปีที่ผ่ำนมำ จ ำนวน 29,445 คน หรือร้อยละ 8.99 และเพ่ิมข้ึนจำกเดือนที่ผ่ำนมำ จ ำนวน 6,006 คน หรือร้อยละ 2.06     

การท างานของคนต่างด้าว 

93 

33 

  มี.ค. 63           มี.ค. 64 

หน่วย : คน 

หน่วย : คน 

หน่วย : คน 
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63,467 
24,967 

16,856 

38,078 
15,370 

8,772 
6,823 

ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 

ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว 

หน่วย : คน 

การจ้างงานแรงงานต่างด้าว จ าแนกตามรายจังหวัด 

10,310 
22 

126,739 100,919 

4,331 

2,109 35,169 7,878 10,694 

ทั่วไป พิสูจน์สัญชาติเดิม 
น าเข้าMOU น าเข้าตามมติครม.20ส.ค.62 
ส่งเสริมการลงทุน ชนกลุ่มน้อย 
มติครม.4ส.ค.63ตามแบบ บต.23 มติครม.4ส.ค.63ตามแบบ บต.24 
มติครม.29ธ.ค.63 

หน่วย : คน 

จ านวนคนต่างด้าวจ าแนกตามประเภทการอนุญาตให้ท างาน 

1 

จ าแนกตามรายจังหวัด จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

2 

3 

4 

มัธยมศึกษา 37 คน 

ปวช. ปวท. ปวส. และอนุปริญญา 18 คน 

ประถมศึกษา 12 คน 

ปริญญาตรี,โท 5 คน 


