
วารสารสถานการณต์ลาดแรงงานภาคตะวนัออก
ปีที� 14 ฉบบัที� 6 ประจําเดือนมิถนุายน 2565

ชลบรุ ีระยอง จนัทบรุ ีตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรุ ีนครนายก สระแกว้ 
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การไปทํางานต่างประเทศ

การทํางานของคนต่างดา้ว

เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก

คณะผ ูจ้ดัทํา

บทบรรณาธิการ

วตัถปุระสงค์

อาชีพที�มีความตอ้งการ 3 อนัดบัแรก
    สถานการณตลาดแรงงานภาคตะวันออกเดือนพฤษภาคม 2565 พบวา             
มีความตองการแรงงาน จํ านวน 6 ,307 อัตรา   แจ งความตองการผ าน           
กรมการจัดหางาน จํานวน 5,129 อัตรา แจงผานบริษัทจัดหางานเอกชน จํานวน        
1,176 อัตรา และคณะกรรมการขาราชการพลเรือน จํานวน 2 อัตรา สวนผูสมัครงาน
และการบรรจุงานเปนขอมูลที่ใชบริการผานกรมการจัดหางานมีผูมาใชบริการ   
สมัครงาน จํานวน  2,985 คน  และการบรรจงุาน จํานวน 1,773 คน            
    การเดินทางไปทํางานตางประเทศเพิ่มขึ้นประมาณ 1.30 เทา เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน สวนคนตางดาวคงเหลือลดลง รอยละ 4.11 จากชวงเดียวกัน
ของปกอน
     ขอมูลตลาดแรงงานในเขตพื้นที่ EEC (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง)  มีความ
ต อ งการแรงงาน  จํ านวน  5 ,429 อั ตรา  ผู สมั ค รงานจํ านวน  1 ,979  คน               
และการบรรจุงาน จํานวน 1,233 คน  คนตางดาวคงเหลือ จํานวน 224,679 คน
     ทั้ งนี้  ผู สนใจสามารถดู รายละ เอี ยดข อมู ลสถานการณตลาดแรงงาน             
ภาคตะวันออกไดที่ www.doe.go.th/lmi-east หรือมีขอเสนอแนะสามารถติดตอได
ที่ e-mail : lm_ryg@live.com

อาชีพที�มีความตอ้งการ 3 อนัดบัแรก

คณะผ ูจ้ดัทํา
อํานวยการโดย : นางสาวสุวกุล ไตรรัตนผลาดล
                     ผูอํานวยการกองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน
       จัดทําโดย : ศูนยบริหารขอมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
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คนงานบรรจุผลิตภัณฑดวยมือ

คนงานดานการผลิต

หัวหนาคุมงานในสํานักงาน
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การว่างงานและการเลิกจา้ง

ลาออก 8,291 คน

เลิกจาง 1,288 คน

อื่นๆ (สิ้นสุดสัญญาจาง) 150 คน



สถานการณก์ารว่างงานและเลิกจา้ง

     สถานการณการวางงานและการเลิกจางในภาคตะวันออก ณ เดือนพฤษภาคม 2565 มีผูประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) 
จํานวน 1,710,061 คน และมีผูประกันตนมาขึ้นทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน จํานวน 9,729 คน คิดเปนรอยละ 0.57        
ของผูประกันตนมาตรา 33 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอน  พบวามีผูขอรับประโยชนทดแทนลดลง จํานวน 1,603 คน คิดเปนรอยละ 14.15 โดยสาเหตุ   
การวางงานจากการลาออก 8,291 คน คิดเปนรอยละ 85.22 การเลิกจาง 1,288 คน คิดเปนรอยละ 13.24 และอื่น ๆ  150 คน คิดเปนรอยละ 1.54

ผ ูป้ระกนัตนมาตรา 33

หนวย : แสนคน

ผ ูข้อรบัประโยชนก์รณีว่างงาน

4,268 
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175 77 1,051 846 
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หนวย : คน

ผ ูข้อรบัประโยชนท์ดแทนกรณีว่างงาน จําแนกตามสาเหตกุารออกจากงาน
เดือนพฤษภาคม 2565 จํานวน 9,729 คน

ลาออก 8,291 คน
เทียบกบั เมษายน 65 9,545 คน
 ลดลง 13.14 %
 

เลิกจา้ง 1,288  คน
เทียบกบั เมษายน 65 1,688 คน
 ลดลง 23.70 %
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ที่มา : สํานักงานประกันสังคม

เทียบกบั เมษายน 65 99 คน
 เพิ�มขึ�น 51.52 %
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ภาวะความตอ้งการแรงงาน

     นายจาง/สถานประกอบการแจงความตองการแรงงานเดือนพฤษภาคม 2565 จํานวน 6,307 อัตรา แจงผานกรมการจัดหางาน        
จํานวน 5,129 อัตรา แจงผานบริษัทจัดหางานเอกชน จํานวน 1,176 อัตรา และคณะกรรมการขาราชการพลเรือน จํานวน 2 คน เนื่องจาก
ภาวะการเกิดโรคระบาดเริ่มดีขึ้นทําใหเกิดความตองการแรงงานเพิ่มขึ้นจากเดือนกอน (เมษายน 2565 จํานวน 4,394 อัตรา) 

ความตอ้งการแรงงาน

5 อันดับอาชีพที่มีความตองการมากที่สุด 5 อันดับอุตสาหกรรมที่มีความตองการมากที่สุด

หมายเหตุ : ข้อมูลความต้องการแรงงานมี 3 แหล่งที�มา คือ 1.การแจ้งความต้องการแรงงานผ่านกรมการจัดหางาน 2.การแจ้งความต้องการแรงงานผ่านบริษัท
จัดหางานเอกชน (5 บริษัท)  3.แจ้งความต้องการแรงงานผ่านคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สําหรับข้อมูลผู้สมัครงานและการบรรจุงาน เป็นข้อมูลของ
กรมการจัดหางานเทา่นั�น 

ผ ูส้มคัรงาน 2,985 คน การบรรจงุาน 1,773 คน

ผ ูส้มคัรงาน 5 อนัดบัแรก ตามประเภทอาชีพ การบรรจงุาน 5 อนัดบัแรก ตามประเภทอตุสาหกรรม
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หนวย : อัตรา

ที่มา : ระบบไทยมีงานทํา กรมการจัดหางาน

คนงานบรรจุผลิตภัณฑดวยมือ 1,622 อัตรา
คนงานดานการผลิต 1,133 อัตรา
หัวหนาคุมงานงานในสํานักงาน 438 อัตรา
เสมียนรับฝาก–ถอนเงินของธนาคาร 257 อัตรา
ชางเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 194 อัตรา

การผลิต 2,106 อัตรา
การบริหารราชการ การปองกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ 1,377 อัตรา
การขายสงและการขายปลกี การซอมยานยนตและจักรยานยนต 1,297 อัตรา
การขนสงและสถานที่เก็บสินคา 647 อัตรา
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 515 อัตรา

5 อันดับอาชีพที่มีความตองการมากที่สุด ผานกรมการจัดหางาน 

คนงานบรรจุผลิตภัณฑดวยมือ 1,580 อัตรา คนงานดานการผลิต 1,133 อัตรา                     
หัวหนาคุมงานในสํานักงาน 438 อัตรา เสมียนรับฝาก-ถอนเงินของธนาคาร 247 อัตรา              
ชางเทคนิคดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 110 อัตรา

5 อันดับอาชีพที่มีความตองการมากที่สุด ผานบริษัทจัดหางานเอกชน 

พนักงานชวยขายในรานคา 117 อัตรา วิศวกร(ยกเวนวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟา) 116 อัตรา                     
พนักงานควบคุมแผงเครื่ องติดตอทางโทรศัพท (พนักงานตอโทรศัพท )  100 อัตรา                
คนงานบรรจุผลิตภัณฑดวยมือ 42 อัตรา ชางเครื่องและชางซอมเครื่องยนตยานยนต 39 อัตรา

ความตองการแรงงาน จําแนกรายจังหวัด

การผลิต 839 คน

การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนต 
และจักรยานยนต 539 คน
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 104 คน

กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตรและกิจกรรมทางวิชาการ 87 คน

เกษตรกรรมการปาไมและการประมง 37 คน

คนงานบรรจุผลิตภัณฑดวยมือ 783 คน

คนงานดานการผลิต 587 คน

เสมียนหองสมุด 243 คน

เสมียนทั่วไป 165 คน

ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพและสุขอนามัยที่เกี่ยวของ
กับสิ่งแวดลอมและการประกอบวิชาชีพ 108 คน
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     การไปทํางานตางประเทศของแรงงานไทย ณ เดือนพฤษภาคม 2565 มีแรงงานไทยทํางานในตางประเทศทั้งสิ้นจํานวน 202 คน        
จังหวัดที่แรงงานไทยไปทํางานมากที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี จํานวน 72 คน  รองลงมา คือ จังหวัดระยอง จํานวน 48 คน และจังหวัดสระแกว จํานวน 
36 คน  เปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2564 เพิ่มขึ้นจํานวน 114 คน หรือประมาณ  1.30 เทา และเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมา จํานวน 
36 คน (รอยละ 21.69) เนื่องจากภาวะโรคระบาดเริ่มดีขึ้นทําใหตางประเทศมีการนําเขาแรงงานไทยเพื่อไปทํางานเพิ่มมากขึ้น

มัธยมศึกษา 109 คน

ปวช.,ปวท.,ปวส.,อนปุริญญา 40 คน

ปริญญาตรีขึ้นไป 31 คน

ประถมศึกษา 22 คน

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ

การทํางานของคนต่างดา้ว

ภาคตะวนัออก 
319,056 คน

ชลบุรี 121,252 คน 
(38.00%)

53.96 %

19.80 %

15.35 %

10.89 %

การไปทํางานต่างประเทศ

จําแนกตามระดบัการศึกษาจําแนกตามรายจงัหวดั
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คนงานที�ทํางานในต่างประเทศ กลบัมาพกัชั�วคราว
และเดินทางกลบัไปทํางาน (RE – ENTRY VISA)
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หนวย : คน
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ที่มา : สํานักบริหารแรงงานตางดาว

       คนตางดาวคงเหลือที่ทํางานใน 8 จังหวัดภาคตะวันออก ณ เดือนพฤษภาคม 2565 มีจํานวน 319,056 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมา 
จํานวน 26,918 คน หรือรอยละ 9.21 และลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 13,690 คน   หรือรอยละ 4.11 เนื่องจากการดําเนินการ
ตามมาตรการการบริหารจัดการแรงงานตางดาว ภายใตสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเปดใหขึ้นทะเบียน และ
นําเขาแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ 



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

     ความตองการแรงงานในพื้นที่ EEC (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) เดือนพฤษภาคม 2565 จํานวน 5,429 อัตรา แจงความตองการผาน
กรมการจัดหางาน จํานวน 4,324 อัตรา และแจงความตองการแรงงานผานบริษัทจัดหางานเอกชน จํานวน 1,105 อัตรา ผูสมัครงาน 
จํานวน  1,979 คน การบรรจุงาน จํานวน 1,233 คน  ความตองการแรงงานเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมาเนื่องจากภาวะการเกิดโรคระบาดลดลง

อาชีพท่ีมีความตองการมากที่สุด                    
(แจงผานกรมการจัดหางาน) 5 อันดับ

    
    1. คนงานบรรจุผลิตภัณฑดวยมือ 1,325 อัตรา  
    2. คนงานดานการผลิต 1,025 อัตรา
    3. หัวหนาคุมงานในสํานักงาน 392 อัตรา
    4. เสมียนรับฝาก-ถอนเงินของธนาคาร 226 อัตรา
    5. ชางเทคนิคดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส         
       149 อัตรา

อาชีพท่ีมีผูสมัครงานมากที่สุด 
5 อันดับ

1. คนงานดานการผลิต 429 คน
2. เสมียนทั่วไป 172 คน
3. เสมียนหองสมุด 159 คน
4. เสมียนดานการผลิต 115 คน
5. คนงานบรรจุผลิตภัณฑดวยมือ 106  คน

อาชีพท่ีไดรับการบรรจุงานมากที่สุด 
5 อันดับ

1. คนงานบรรจุผลิตภัณฑดวยมือ 202 คน
2. คนงานดานการผลิต 156 คน
3. พนักงานสาธิตสินคา 110 คน
4. ตัวแทนขายดานการคา 103 คน
5. ชางเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล 75 คน

อาชีพท่ีมีความตองการมากที่สุด                
(แจงผานบริษัทจัดหางานเอกชน) 5 อันดับ

      
       1.  วิศวกร (ยกเวนวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟา) 113 อัตรา  
     2. พนักงานชวยขายในรานคา 111 อัตรา
     3. พนักงานควบคุมแผงเครื่องติดตอทางโทรศัพท  
        (พนักงานตอโทรศัพท) 100 อัตรา
     4. คนงานบรรจุผลิตภัณฑดวยมือ 42 อัตรา
     5. ชางเครื่องและชางซอมเครื่องยนตยานยนต       
        39 อัตรา

ผูสมัครงานจําแนกตามวุฒิการศึกษา

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

อุตสาหกรรมทีไ่ดรับการบรรจุงานมากที่สุด
5 อันดับ

1. การผลิต 704 คน
2. การขายสงและการขายปลีก 215 คน
3. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน    
     127 คน
4. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตรและกิจกรรม  
     ทางวิชาการ 62 คน    
5. การกอสราง  55 คน  

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

       คนตางดาวคงเหลือที่ทํางานในพื้นที่ EEC (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) ณ เดือนพฤษภาคม 2565 มีจํานวน 224,679 คน เพิ่มขึ้นจาก
เดือนที่ผานมา จํานวน 13,604 คน หรือรอยละ 6.45 และลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 23,184 คน หรือรอยละ 9.35 เนื่องจาก
การดําเนินการตามมาตรการการบริหารจัดการแรงงานตางดาว ภายใตสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเปดใหขึ้น
ทะเบียน และนําเขาแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ 
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ภาวะความตอ้งการแรงงาน

ที่มา : สํานักบริหารแรงงานตางดาว

ชลบรุ ี121,252 คน
53.97 %

ระยอง 63,430 คน
28.23 %

ฉะเชิงเทรา 39,997 คน
17.80 %

EEC
224,679 คน


