
วารสารสถานการณต์ลาดแรงงานภาคตะวนัออก
ปีที� 14 ฉบบัที� 7 ประจําเดือนกรกฎาคม 2565

ชลบรุ ีระยอง จนัทบรุ ีตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรุ ีนครนายก สระแกว้ 

www.doe.go.th/lmi-eastเพื�อเผยแพรว่ารสารสถานการณต์ลาดแรงงานภาคตะวนัออก
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ภาวะความตอ้งการแรงงาน

การไปทํางานต่างประเทศ

การทํางานของคนต่างดา้ว

เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก

คณะผ ูจ้ดัทํา

บทบรรณาธิการ

วตัถปุระสงค์

อาชีพที�มีความตอ้งการ 3 อนัดบัแรก
    สถานการณตลาดแรงงานภาคตะวันออกเดือนมิถุนายน 2565 พบวา           
มีความตองการแรงงาน จํานวน 5,874 อัตรา  แจงความตองการผาน       
กรมการจัดหางาน จํานวน 4,663 อัตรา และแจงผานบริษัทจัดหางานเอกชน 5 แหง 
จํานวน 1,211 อัตรา ไมมีการแจงตําแหนงงานภาครัฐผานสํานักงานก.พ.       
สวนผูสมัครงานและการบรรจุงานเปนขอมูลที่ใชบริการผานกรมการจัดหางาน   
มีผูมาใชบริการสมัครงาน จํานวน  2,685 คน  และการบรรจุงาน จํานวน 1,919 คน            
    การเดินทางไปทํางานตางประเทศเพ่ิมขึ้นประมาณ 2.05 เทา  เมื่อเปรียบเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอน สวนคนตางดาวคงเหลือลดลง รอยละ 4.63          
จากชวงเดียวกันของปกอน
     ขอมูลตลาดแรงงานในเขตพื้นที่  EEC (ชลบุรี  ฉะ เชิ ง เทรา ระยอง)              
มีความตองการแรงงาน จํานวน 4,830 อัตรา ผูสมัครงานจํานวน 1,672 คน   
และการบรรจงุานจํานวน 1,223 คน  คนตางดาวคงเหลือ จํานวน 235,363 คน
     ทั้งนี้  ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดขอมูลสถานการณตลาดแรงงาน         
ภาคตะวันออกไดท่ี www.doe.go.th/lmi-east หรือมีขอเสนอแนะสามารถติดตอ
ไดที่ e-mail : lm_ryg@live.com

อาชีพที�มีความตอ้งการ 3 อนัดบัแรก

คณะผ ูจ้ดัทํา
อํานวยการโดย : นางสาวสุวกุล ไตรรัตนผลาดล
                     ผูอํานวยการกองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน
       จัดทําโดย : ศูนยบริหารขอมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
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การว่างงานและการเลิกจา้ง

ลาออก 11,563 คน

เลิกจาง 1,652 คน

อื่นๆ (สิ้นสุดสัญญาจาง)  285 คน



สถานการณก์ารว่างงานและเลิกจา้ง

     สถานการณการวางงานและการเลิกจางในภาคตะวันออก ณ เดือนมิถุนายน 2565 มีผูประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) 
จํานวน 1,719,274 คน และมีผูประกันตนมาขึ้นทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน จํานวน 13,500 คน คิดเปนรอยละ 0.79        
ของผูประกันตนมาตรา 33 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอน  พบวามีผูขอรับประโยชนทดแทนเพิ่มขึ้น จํานวน 3,771 คน คิดเปนรอยละ 38.76 
โดยสาเหตุการวางงานจากการลาออก จํานวน  11,563  คน คิดเปนรอยละ 85.65 การเลิกจาง จํานวน 1,652 คน คิดเปนรอยละ 12.24    
และอื่น ๆ  จํานวน 285 คน คิดเปนรอยละ 2.11

ผ ูป้ระกนัตนมาตรา 33

หนวย : แสนคน

ผ ูข้อรบัประโยชนก์รณีว่างงาน

5,934 
4,436 

292 148 1,419 863 
179 229 

หนวย : คน

ผ ูข้อรบัประโยชนท์ดแทนกรณีว่างงาน จําแนกตามสาเหตกุารออกจากงาน
เดือนมิถนุายน 2565 จํานวน 13,500 คน

ลาออก 11,563 คน
เทียบกบั พฤษภาคม 65 8,291 คน
 เพิ�มขึ�น 39.46 %
 

เลิกจา้ง 1,652  คน
เทียบกบั พฤษภาคม 65 1,288 คน
 เพิ�มขึ�น 28.26 %
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ที่มา : สํานักงานประกันสังคม

เทียบกบั พฤษภาคม 65 150 คน
 เพิ�มขึ�น 90.00 %
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ลดจํานวนพนกังาน

สถานประกอบการปิดกิจการ

สิ�นสดุสญัญาจา้ง



ภาวะความตอ้งการแรงงาน
     นายจาง/สถานประกอบการแจงความตองการแรงงานเดือนมิถุนายน 2565 จํานวน 5,874 อัตรา แจงผานกรมการจัดหางาน จํานวน 4,663 
อัตรา และแจงผานบริษัทจัดหางานเอกชน จํานวน 1,211 อัตรา ไมมีการแจงตําแหนงงานภาครัฐผานสํานักงานก.พ. ความตองการแรงงานลดลง
จากเดือนกอน จํานวน 433 อัตรา (พฤษภาคม 2565 จํานวน 6,307 อัตรา) เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจยังชะลอตัวและสถานการณสูรบระหวาง
รัสเซีย-ยูเครนยังไมยุติ

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 2,685 คน การบรรจงุาน 1,919 คน

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

ที่มา : ระบบไทยมีงานทํา กรมการจัดหางาน

คนงานดานการผลิต 1,570 อัตรา
คนงานบรรจุผลิตภัณฑดวยมือ 1,095 อัตรา
หัวหนาคุมงานงานในสํานักงาน 466 อัตรา
หัวหนาคุมงานในสํานักงาน 288 อัตรา
เสมียนรับฝาก – ถอนเงินของธนาคาร 162 อัตรา

การผลิต 2,455 อัตรา
การศึกษา 1,052 อัตรา
การขายสงและการขายปลกี การซอมยานยนตและจักรยานยนต 923 อัตรา
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 319 อัตรา
การกอสราง 299 อัตรา

5 อันดับอาชีพที่มีความตองการมากที่สุด ผานกรมการจัดหางาน 

คนงานดานการผลิต 1,570 อัตรา คนงานบรรจุผลิตภัณฑดวยมือ 1,098 อัตรา                     
หัวหนาคุมงานในสํานักงาน 214 อัตรา หัวหนาคุมงานในรานคา 150 อัตรา              
หัวหนาคุมงานดานการทําความสะอาด และงานแมบานในสํานักงาน โรงแรม        
และสถานประกอบการอื่นๆ 137 อัตรา

5 อันดับอาชีพที่มีความตองการมากที่สุด ผานบริษัทจัดหางานเอกชน 

หัวหนาคุมงานในสํานักงาน 252 อัตรา หัวหนาคุมงานในรานคา 138 อัตรา                      
เสมียนรับฝาก – ถอนเงินของธนาคาร 134 อัตรา วิศวกรอุตสาหการและการผลิต 71 อัตรา
ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพและสุขอนามัยที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมและการประกอบอาชีพ  
56 อัตรา

ความตองการแรงงาน จําแนกรายจังหวัด

การผลิต 1,029 คน

การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนต 
และจักรยานยนต 189 คน

การบริหารราชการการปองกันประเทศ                   
และการประกันสังคมภาคบังคับ 218 คน

กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตรและกิจกรรมทางวิชาการ 255 คน

การกอสราง 108 คน

คนงานบรรจุผลิตภัณฑดวยมือ 780 คน

คนงานดานการผลิต 383 คน

เสมียนทั่วไป 157 คน

เสมียนหองสมุด 110 คน

ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพและสุขอนามัยที่เกี่ยวของ
กับสิ่งแวดลอมและการประกอบวิชาชีพ 121 คน
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     การไปทํางานตางประเทศของแรงงานไทย ณ เดือนมิถุนายน 2565 มีแรงงานไทยทํางานในตางประเทศทั้งสิ้นจํานวน 201 คน  จังหวัดที่
แรงงานไทยไปทํางานมากที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี จํานวน 67 คน  รองลงมา คือ จังหวัดสระแกว จํานวน 39 คน และจังหวัดระยอง จํานวน 35 คน  
เปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน 2564 เพิ่มขึ้นจํานวน 135 คน หรือประมาณ 2.05 เทา และลดลงจากเดือนที่ผานมา จํานวน 1 คน        
(รอยละ 0.50) 

มัธยมศึกษา 113 คน

ปวช.,ปวท.,ปวส.,อนปุริญญา 35 คน

ปริญญาตรีขึ้นไป 28 คน

ประถมศึกษา 25 คน

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ

การทํางานของคนต่างดา้ว

ภาคตะวนัออก 
334,210 คน

ชลบุรี 128,443 คน 
(38.43%)

จันทบุรี 42,780 คน 
(12.80%

)

 ฉะเชิงเทรา 41,130 คน 
(12.31%)

56.22 %

17.41 %

13.93 %

12.44 %

การไปทํางานต่างประเทศ

จําแนกตามระดบัการศึกษาจําแนกตามรายจงัหวดั

หนวย : คน

จําแนกตามวิธีการเดินทาง
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ที่มา : สํานักบริหารแรงงานตางดาว

       คนตางดาวคงเหลือที่ทํางานใน 8 จังหวัดภาคตะวันออก ณ เดือนมิถุนายน 2565 มีจํานวน 334,210 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมา 
จํานวน 15,154 คน หรือรอยละ 4.75 และลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 16,222 คน   หรือรอยละ 4.63 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) เดือนมิถุนายน 2565 จํานวน 4,830 อัตรา แจงความตองการผานกรมการจัดหางาน 
จํานวน 3,686 อัตรา และแจงความตองการแรงงานผานบริษัทจัดหางานเอกชน จํานวน 1,144 อัตรา ผูสมัครงาน จํานวน  1,672 คน การบรรจุงาน 
จํานวน 1,223 คน  ความตองการแรงงานลดลงอีกเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจยังชะลอตัวและสถานการณการสูรบระหวางรัสเชีย-ยูเครนยังไมยุติ

อาชีพท่ีมีความตองการมากที่สุด                    
(แจงผานกรมการจัดหางาน) 5 อันดับ

    
    1. คนงานดานการผลิต 1,472 อัตรา  
    2. คนงานบรรจุผลิตภัณฑดวยมือ 634 อัตรา
    3. หัวหนาคุมงานในสํานักงาน 169 อัตรา
    4. หัวหนาคุมงานในรานคา 111 อัตรา
    5. ผูขับรถยนต รถแท็กซี่ และรถตู 109 อัตรา         
       

อาชีพท่ีมีผูสมัครงานมากที่สุด 
5 อันดับ

1. คนงานดานการผลิต 510 คน
2. เสมียนทั่วไป 114 คน
3. เสมียนหองสมุด 83 คน
4. ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพและสุขอนามยัที่เกีย่วของ

กับสิ่งแวดลอม และการประกอบวิชาชีพ 78 คน

5. เสมียนดานการผลิต 76 คน

อาชีพท่ีไดรับการบรรจุงานมากที่สุด 
5 อันดับ

1. คนงานบรรจุผลิตภัณฑดวยมือ 473 คน
2. ผูใหบริการดานการปองกันภัย 206 คน
3. คนงานดานการผลิต 189 คน
4. ชางเทคนิคดานวิศวกรรมโยธา 41 คน
5. พนักงานแคชเชียรและเสมียนขายตั๋ว 39 คน

อาชีพท่ีมีความตองการมากที่สุด                
(แจงผานบริษัทจัดหางานเอกชน) 5 อันดับ

      
       1.  หัวหนาคมุงานในสํานักงาน 230 อัตรา  
     2. หัวหนาคุมงานในรานคา 136 อัตรา
     3. เสมียนรับฝาก – ถอนเงินของธนาคาร 134 อัตรา

4. วิศวกรอุตสาการและการผลิต 66 อัตรา
     5. ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพและสุขอนามยั    
         ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมและการประกอบ
         วิชาชีพ  50 อัตรา
     

ผูสมัครงานจําแนกตามวุฒิการศึกษา

1. มัธยมศึกษา  705 คน 
2. ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา 422 คน
3. ปริญญาตรี,โท,เอก 333 คน
4.  ประถมศึกษาและต่ํากวา 212 คน

อุตสาหกรรมทีไ่ดรับการบรรจุงานมากที่สุด
5 อันดับ

1.  การผลิต 554 คน
2.  กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตรและกิจกรรมทาง 
     วิชาการ 229 คน
3.  การบริหารราชการการปองกันประเทศ        
     และการประกันสังคมภาคบังคับ 203 คน
4.  การกอสราง 104 คน
5.  การขายสงและการขายปลีก 83 คน
 

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

       คนตางดาวคงเหลือที่ทํางานในพื้นที่ EEC (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) ณ เดือนมิถุนายน 2565 มีจํานวน 235,363 คน เพิ่มขึ้นจากเดือน
ที่ผานมา จํานวน 10,684 คน หรือรอยละ 4.76 และลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 23,591 คน หรือรอยละ 9.11 เนื่องจากการ
ดําเนินการตามมาตรการการบริหารจัดการแรงงานตางดาว ภายใตสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเปดใหขึ้น
ทะเบียน และนําเขาแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ 
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ภาวะความตอ้งการแรงงาน

ที่มา : สํานักบริหารแรงงานตางดาว

ชลบรุ ี128,443 คน
54.57 %

ระยอง 65,790 คน
27.95 %

ฉะเชิงเทรา 41,130 คน
17.48 %

EEC
235,363 คน


