
วารสารสถานการณต์ลาดแรงงานภาคตะวนัออก
ปีที� 14 ฉบบัที� 8 ประจําเดือนสิงหาคม 2565

ชลบรุ ีระยอง จนัทบรุ ีตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรุ ีนครนายก สระแกว้ 
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บทบรรณาธิการ

วตัถปุระสงค์

อาชีพที�มีความตอ้งการ 3 อนัดบัแรก
    สถานการณตลาดแรงงานภาคตะวันออกเดือนกรกฎาคม 2565 พบวา              
มีความตองการแรงงาน จํ านวน 5 ,580 อัตรา   แจ งความตองการผ าน           
กรมการจัดหางาน จํานวน 4,408 อัตรา แจงผานบริษัทจัดหางานเอกชน 5 แหง 
จํานวน 1,172 อัตรา ไมมีการแจงตําแหนงงานภาครัฐผานสํานักงาน ก.พ.          
สวนผูสมัครงานและการบรรจุงานเปนขอมูลที่ใชบริการผานกรมการจัดหางาน        
มีผูมาใชบริการสมัครงาน จํานวน 3,165 คน และการบรรจงุาน จํานวน 2,748 คน            
    การเดินทางไปทํางานตางประเทศเพิ่มขึ้น จํานวน 73 คน (รอยละ 37.63)         
เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน สวนคนตางดาวคงเหลือลดลงจากชวง
เดียวกันของปกอน จํานวน 3,798 คน (รอยละ 1.09)
     ขอมูลตลาดแรงงานในเขตพื้นที่ EEC (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง)  มีความ
ต อ งการแรงงาน  จํ านวน  4 ,295 อั ตรา  ผู สมั ค รงานจํ านวน  1 ,701  คน               
และการบรรจุงาน จํานวน 1,411 คน  คนตางดาวคงเหลือ จํานวน 244,007 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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การว่างงานและการเลิกจา้ง

ลาออก 10,881 คน

เลิกจาง 1,858 คน

อื่นๆ (สิ้นสุดสัญญาจาง) 392 คน



สถานการณก์ารว่างงานและเลิกจา้ง

     สถานการณการวางงานและการเลิกจางในภาคตะวันออก ณ เดือนกรกฎาคม 2565 มีผูประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) 
จํานวน 1,722,428 คน และมีผูประกันตนมาขึ้นทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน จํานวน 13,131 คน คิดเปนรอยละ 0.76        
ของผูประกันตนมาตรา 33 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอน  พบวามีผูขอรับประโยชนทดแทนลดลง จํานวน 369 คน คิดเปนรอยละ 2.73       
โดยสาเหตุการวางงานจากการลาออก จํานวน  10,881  คน คิดเปนรอยละ 82.86 การเลิกจาง จํานวน 1,858 คน คิดเปนรอยละ 14.15    
และอื่น ๆ จํานวน 392 คน คิดเปนรอยละ 2.99

ผ ูป้ระกนัตนมาตรา 33

หนวย : แสนคน

ผ ูข้อรบัประโยชนก์รณีว่างงาน
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ผ ูข้อรบัประโยชนท์ดแทนกรณีว่างงาน จําแนกตามสาเหตกุารออกจากงาน
เดือนกรกฎาคม 2565 จํานวน 13,131 คน

ลาออก 10,881 คน
เทียบกบั มิถนุายน 65 11,563 คน
 ลดลง 5.90 %
 

เลิกจา้ง 1,858  คน
เทียบกบั มิถนุายน 65 1,652 คน
 เพิ�มขึ�น 12.47 %
 

5,012 

2,973 

275 121 
1,257 819 

166 258 

 -

 2,000

 4,000

 6,000
612 

937 

9 13 
130 122 

10 25 
 -

 500

 1,000

ลาออก   เลิกจา้ง

หนวย : คน หนวย : คน

อื�น ๆ 392  คน

209 

104 

4 3 
40 22 1 9 

 -

 100

 200

 300 หนวย : คน

อื�นๆ

ที่มา : สํานักงานประกันสังคม

เทียบกบั มิถนุายน 65 285 คน
 เพิ�มขึ�น 37.54 %
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ภาวะความตอ้งการแรงงาน
     
นายจาง/สถานประกอบการแจงความตองการแรงงานเดือนกรกฎาคม 2565 จํานวน 5,580 อัตรา แจงผานกรมการจัดหางาน จํานวน 4,408 อัตรา และ
แจงผานบริษัทจัดหางานเอกชน จํานวน 1,172 อัตรา ไมมีการแจงตําแหนงงานภาครัฐผานสํานักงาน ก.พ. ความตองการแรงงานลดลงจากเดือนกอน 
จํานวน 294 อัตรา (มิถุนายน 2565 จํานวน 5,874 อัตรา) อัตรา) เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจยังชะลอตัวและสถานการณสูรบระหวางรัสเซีย-ยูเครน      
ยังไมยุติ

ความตอ้งการแรงงาน

5 อันดับอาชีพที่มีความตองการมากที่สุด 5 อันดับอุตสาหกรรมที่มีความตองการมากที่สุด

หมายเหตุ : ข้อมูลความต้องการแรงงานมี 3 แหล่งที�มา คือ 1.การแจ้งความต้องการแรงงานผ่านกรมการจัดหางาน 2.การแจ้งความต้องการแรงงานผ่านบริษัท
จัดหางานเอกชน (5 บริษัท)  3.แจ้งความต้องการแรงงานผ่านสาํนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สาํหรับข้อมูลผู้สมัครงานและการบรรจุงาน เป็นข้อมูล
ของกรมการจัดหางานเทา่นั�น 

ผ ูส้มคัรงาน 3,165 คน การบรรจงุาน 2,748 คน

ผ ูส้มคัรงาน 5 อนัดบัแรก ตามประเภทอาชีพ การบรรจงุาน 5 อนัดบัแรก ตามประเภทอตุสาหกรรม

   ชลบุร,ี  
1,604 

ระยอง,  1,772 

  จันทบุร,ี   
60

ตราด,   
74 

ฉะเชิงเทรา,  
919 

ปราจีนบุร,ี  
395 

นครนายก,  
666 

สระแกว, 
90 

ความตองการแรงงาน

หนวย : อัตรา

ที่มา : ระบบไทยมีงานทํา กรมการจัดหางาน

คนงานขนถายสินคา 988 อัตรา
คนงานบรรจุผลิตภัณฑดวยมือ 748 อัตรา
หัวหนาคุมงานงานในสํานักงาน 592 อัตรา
ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพและสุขอนามัยที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม           
และการประกอบวิชาชีพ 425 อัตรา
ชางประปาและวางทอ 300 อัตรา

การผลิต 3,146 อัตรา
การขายสงและการขายปลกี การซอมยานยนตและจักรยานยนต 1,074 อัตรา
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 560 อัตรา
การบริหารราชการ การปองกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ 211 อัตรา
การขนสงและสถานที่เก็บสินคา 121 อัตรา

5 อันดับอาชีพที่มีความตองการมากที่สุด ผานกรมการจัดหางาน 

คนงานดานการผลิต 981 อัตรา คนงานบรรจุผลิตภัณฑดวยมือ 748 อัตรา                     
หัวหนาคุมงานในรานคา 476 อัตรา ชางประปาและวางทอ 300 อัตรา                
หัวหนาคุมงานในสํานักงาน 215 อัตรา

5 อันดับอาชีพที่มีความตองการมากที่สุด ผานบริษัทจัดหางานเอกชน 

พนักงานควบคุมแผงเครื่ องติดตอทางโทรศัพท (พนักงานตอโทรศัพท )  158 อัตรา           
หัวหนาคุมงานในรานคา 116 อัตรา วิศวกร(ยกเวนวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟา) 98 อัตรา     
เสมียนรับฝาก-ถอนเงินของธนาคาร 61 อัตรา หัวหนาคุมงานในสํานักงาน 50 อัตรา

ความตองการแรงงาน จําแนกรายจังหวัด

การผลิต 1,494 คน

การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนต 
และจักรยานยนต 554 คน

การกอสราง 332 คน

การบริหารราชการการปองกันประเทศ และการประกันภัย      
ภาคบังคับ 169 คน

กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 53 คน

คนงานดานการผลิต 791 คน

คนงานบรรจุผลิตภัณฑดวยมือ 617 คน

 

หัวหนาคุมงานในสํานักงาน 198 คน

ตัวแทนการใหบริการทางธุรกิจ 138 คน

4,408 

1,172 

-

กรมการจัดหางาน

บริษัทจัดหางาน
เอกชน

สํานักงาน ก.พ.

 -  2,000  4,000

กรมการจัดหางาน
บริษัทจัดหางานเอกชน
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หนวย : อัตรา

ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพและสุขอนามัยที่เกี่ยวของ
กับสิ่งแวดลอมและการประกอบวิชาชีพ 390 คน



     การไปทํางานตางประเทศของแรงงานไทย ณ เดือนกรกฎาคม 2565 มีแรงงานไทยทํางานในตางประเทศทั้งสิ้นจํานวน 267 คน        
จังหวัดที่แรงงานไทยไปทํางานมากที่สุด คือ จังหวัดระยอง จํานวน 114  คน  รองลงมา คือ จังหวัดชลบุรี จํานวน 60 คน และจังหวัดสระแกว 
จํานวน 46 คน  เปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2564 เพิ่มขึ้นจํานวน 73 คน (รอยละ 37.63) และเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมา จํานวน 66 คน 
(รอยละ 32.84)

มัธยมศึกษา 124 คน

ปวช.,ปวท.,ปวส.,อนปุริญญา 84 คน

ประถมศึกษา 31 คน

ปริญญาตรีขึ้นไป28 คน

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ

การทํางานของคนต่างดา้ว
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คนงานที�ทํางานในต่างประเทศ กลบัมาพกัชั�วคราว
และเดินทางกลบัไปทํางาน (RE – ENTRY VISA)
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ที่มา : สํานักบริหารแรงงานตางดาว

       คนตางดาวคงเหลือที่ทํางานใน 8 จังหวัดภาคตะวันออก ณ เดือนกรกฎาคม 2565 มีจํานวน 344,571 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมา 
จํานวน 10,361 คน หรือรอยละ 3.10 และลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 3,798 คน หรือรอยละ 1.09 เนื่องจากการดําเนินการ
ตามมาตรการการบริหารจัดการแรงงานตางดาว ภายใตสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเปดใหขึ้นทะเบียน      
และนําเขาแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ 
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ขอ้มลูตลาดแรงงานที�สาํคญั
ในพื�นที� EEC (ชลบรุ ีระยอง ฉะเชงิเทรา)

     ความตองการแรงงานในพื้นที่ EEC (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) เดือนกรกฎาคม 2565 จํานวน 4,295 อัตรา แจงความตองการผานกรมการจัดหางาน 
จํานวน 3,182 อัตรา และแจงความตองการแรงงานผานบริษัทจัดหางานเอกชน จํานวน 1,113 อัตรา ผูสมัครงาน จํานวน  1,701 คน การบรรจุงาน 
จํานวน 1,411 คน  ความตองการแรงงานลดลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจยังชะลอตัวและสถานการณการสูรบระหวางรัสเซีย-ยูเครน ยังไมยุติ

อาชีพท่ีมีความตองการมากที่สุด                    
(แจงผานกรมการจัดหางาน) 5 อันดับ

    
    1. คนงานดานการผลิต 981 อัตรา  
    2. คนงานบรรจุผลิตภัณฑดวยมือ 748 อัตรา
    3. หัวหนาคุมงานในรานคา 476 อัตรา
    4. ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพและสุขอนามัย      
       ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม 392 อัตรา
    5. ชางประปาและวางทอ 300 อัตรา

อาชีพท่ีมีผูสมัครงานมากที่สุด 
5 อันดับ

1. คนงานดานการผลิต 425 คน
2. ตัวแทนการใหบริการทางธุรกิจ 226 คน
3. ชางประปาและวางทอ 200 คน
4. คนงานบรรจุผลิตภัณฑดวยมือ 159 คน
5. หัวหนาคุมงานในสํานักงาน 145  คน

อาชีพท่ีไดรับการบรรจุงานมากที่สุด 
5 อันดับ

1. ชางไม 300 คน
2. หัวหนาคุมงานในรานคา 296 คน
3. คนงานบรรจุผลิตภัณฑดวยมือ 281 คน
4. ชางประปาและวางทอ 131 คน
5. คนงานดานการผลิต 67 คน

อาชีพท่ีมีความตองการมากที่สุด                
(แจงผานบริษัทจัดหางานเอกชน) 5 อันดับ

      1.   พนักงานควบคุมแผงเครื่องติดตอทางโทรศัพท  
        (พนักงานตอโทรศัพท) 158 อัตรา   
     2. หัวหนาคุมงานในรานคา 116 อัตรา
     3. วิศวกร (ยกเวนวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟา) 98 อัตรา
     4. เสมียนรับฝาก-ถอนเงินของธนาคาร 61 อัตรา
     5. หัวหนาคุมงานในสํานักงาน 50 อัตรา

ผูสมัครงานจําแนกตามวุฒิการศึกษา

1. มัธยมศึกษา  863 คน 
2. ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา 356 คน
3. ปริญญาตรี,โท,เอก 272 คน
4. ประถมศึกษาและต่ํากวา 210 คน

อุตสาหกรรมทีไ่ดรับการบรรจุงานมากที่สุด
5 อันดับ

1. การขายสงและการขายปลีก 472 คน
2. การผลิต 398 คน
3. การกอสราง 329 คน
4. การบริหารราชการการปองกันประเทศ      
    และการประกันสังคมภาคบังคับ 121 คน    
5. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตรและกิจกรรม   
    ทางวิชาการ 23 คน  

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

       คนตางดาวคงเหลือที่ทํางานในพื้นที่ EEC (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) ณ เดือนกรกฎาคม 2565 มีจํานวน 244,007 คน เพิ่มขึ้น      
จากเดือนที่ผานมา จํานวน 8,644 คน หรือรอยละ 3.67 และลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 13,490 คน หรือรอยละ 5.24 
เนื่องจากการดําเนินการตามมาตรการการบริหารจัดการแรงงานตางดาว ภายใตสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019     
โดยเปดใหขึ้นทะเบียน และนําเขาแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ 

9,234 

57,327 

3,918 1,797 

76,545 

34,866 

60,320 

 -
 10,000
 20,000
 30,000
 40,000
 50,000
 60,000
 70,000
 80,000
 90,000

หนวย : คน

การทํางานของคนต่างดา้ว

ภาวะความตอ้งการแรงงาน

ที่มา : สํานักบริหารแรงงานตางดาว

134,468

67,987

41,552

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา

หนวย : คน


