ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนธันวาคม 2563
1. ข้อมูลการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2563

ประชากรรวม
796,279 คน

อายุต่ากว่า 15 ปี
147,941 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
648,338 คน

ผู้อยู่ในก่าลังแรงงาน
(ผู้ทีพร้อมท่างาน)
460,366 คน

ผู้ว่างงาน
8,330 คน

ผู้มีงานท่า
449,048 คน

ผู้อยู่นอกก่าลังแรงงาน
(ผู้ทีไม่พร้อมท่างาน)
187,972 คน

ผู้รอฤดูกาล
2,988 คน

ประถมศึกษาฯ
237,214 คน

เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง 186,461 คน

อุดมศึกษา
75,470 คน

การขายส่ง การขายปลีก
75,831 คน

ม.ปลาย

การผลิต 56,990 คน

68,482 คน
ม.ต้น
62,681 คน
ไม่ระบุ 5,200 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
30,385 คน
การก่อสร้าง 23,823 คน

อืน ๆ 75,557 คน

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
(1)

2. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
ตำแหน่งงาน 411 อัตรา
- ลดลง 55.08% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 61.81% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จ่าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
136 อัตรา (33.09%)

แรงงานในด้านการผลิตฯ
แรงงานด้านการประกอบ

63 อัตรา (15.33%)

แรงงานด้านการผลิต
บริกร พนักงานเสริฟ

41 อัตรา (9.98%)

การบรรจุงาน 280 คน
- เพิ่มขึ้น ประมาณ 3 เท่า จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 45.83% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จ่าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
144 คน (51.43%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ
แรงงานด้านการผลิต
บริกร พนักงานเสริฟ

6 คน (2.14%)

แรงงานด้านการประกอบ

5 คน (1.79%)

33 อัตรา (8.03%)

128 อัตรา (31.14%)

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การผลิตขนมไทยฯ

การบริหารราชการฯ

59 คน (21.07%)

10 อัตรา (2.43%)

อื่น ๆ

การทาฟาร์มสัตว์เลี้ยง

27 คน (9.64%)

พนักงานบริการ

อื่น ๆ
ช่างเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า

39 คน (13.93%)

82 อัตรา (19.95%)

การทาฟาร์มสัตว์ เลี้ยงฯ

43 คน (15.36%)

การบริหารราชการส่วนกลาง

40 คน (14.29%)

การผลิตประตู หน้าต่างฯ

35 คน (12.50%)

ร้านขายปลีกอาหาร

42 อัตรา (10.22%)

การผลิตชิ้นส่วนฯ

40 อัตรา (9.73%)

21 คน (7.50%)
18 คน (6.43%)
157 คน (56.07%)

การผลิตประตู หน้าต่างฯ

31 อัตรา (7.54%)

สิ่งอานวยความสะดวกฯ

30 อัตรา (7.30%)

อื่น ๆ

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

186 อัตรา (45.26%)

อื่นๆ

ป.ตรี ขึ้นไป 15.71%

จ่าแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป
17.27%

ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 14.64%

ปวส. 11.07%
ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 19.46%

อนุปริญญา
9.25%

280 คน
ปวช. 8.57%

411 อัตรา

มัธยมศึกษา 50.00%
มัธยมศึกษา
29.20%

ปวส. 12.90%
ปวช. 11.92%

(2)

ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 418 คน
- เพิ่มขึ้น ประมาณ 3 เท่า จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 77.12% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จ่าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

ป.ตรีขึ้นไป
17.41%

อนุปริญญา
9.38%

แรงงานด้านการผลิต
บริกร พนักงานเสริฟ

ปวช.
12.05%

28 คน (6.70%)

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

ที่มา : ระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
กรมการจัดหางาน

21 คน (5.02%)
16 คน (3.83%)
153 คน (36.60%)

อื่น ๆ

จ่าแนกตามระดับการศึกษา
ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 10.29%

ป.ตรี ขึ้นไป 35.65%

418 คน
มัธยมศึกษา
36.60%
ปวส. 11.48%

มัธยมศึกษา
30.80%

ปวส.
11.16%

38 คน (9.09%)

ประถมศึกษาและ
ต่ากว่า 19.20%

224 อัตรา

162 คน (38.76%)

แรงงานในด้านการผลิตฯ

พนักงานบัญชี

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ปวช. 5.98%

ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีจำนวน 224 อัตรา
- ลดลง 73.08% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น ประมาณ 2 เท่า จากช่วงเดียวกันปีก่อน
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ทีมีความต้องการ
- การแปรรูปอาหาร 48.66%
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 25.89%
- การเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ 19.20%
- ดิจิทัล 3.57%
- การบินและโลจิสติกส์ 2.23%
- ยานยนต์สมัยใหม่ 0.45%

3. การเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน 9 คน
- ลดลง 18.18% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 57.14% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จำแนกตามประเภทการเดินทาง
- เดินทางด้วยตนเอง
- กรมการจัดหางานจัดส่ง
- นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงาน
- นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน
- บริษัทจัดหางานจัดส่ง
- RE-ENTRY
รวม

จำนวน
1
1
2
0
4
1
9

ร้อยละ
11.11
11.11
22.22
0.00
44.44
11.11
100.00

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

4. การทำงานของคนต่างด้าวคงเหลือ
จำนวน 29,390 คน
- เพิ่มขึ้น 10.97% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 15.65% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จำแนกตามการอนุญาต ดังนี้
- ชั่วคราวทั่วไป 225 คน - พิสูจน์สัญชาติ - คน
- นำเข้า 8,130 คน
- ยื่นคำขอทดแทน 3 คน
- BOI - คน
- ชนกลุ่ ม น้ อ ย 6,277 คน
- มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62 13,328 คน
- มติครม.วันที่ 4 ส.ค. 63 1,427 คน
ที่มา : สำนักงานจัดหางานจังหวัด

(3)

5. จำนวนสถานประกอบการและลูกจ้าง คงเหลือ
สถานประกอบการ 3,665 แห่ง
- เพิ่มขึ้น 0.55% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 4.98% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จ่าแนกตามขนาด

103 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

3 แห่ง

การขายส่ง การขายปลีก

1,276 แห่ง
495 แห่ง

โรงแรมและภัตตาคาร

330 แห่ง

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

327 แห่ง

การก่อสร้าง

314 แห่ง

4,103 คน

6. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ
สถานประกอบการ 3,147 แห่ง
- มีจำนวนเท่ากับ เดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 0.35% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
ผู้ประกันตน 130,173 คน
- เพิ่มขึ้น 1.32% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 4.69% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
ธ.ค.

พ.ย.

พ.ย.

63

62

63

ม.33 (คน)

68,401

69,727

69,346

1.38

-0.55

ม.39 (คน)

11,574

10,858

11,810

2.04

8.77

ม.40 (คน)

48,508

43,752

49,017

1.05

12.03

เดือนก่อน กันปีก่อน

ที่มา : กองวิจยั และพัฒนา สำนักงานประกันสังคม (www.sso.go.th)

7. โรงงานอุตสาหกรรมทีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่
19,198 คน

7,316 คน
17,715 คน

ขนาด 100-499 คน

จากช่วงเดียว

จำนวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ
- สถานประกอบการ จำนวน 849 แห่ง
- ผู้ประกันตน จำนวน 15,042 คน

10,117 คน

ขนาด 10-49 คน

จาก

ที่มา : กองวิจยั และพัฒนา สำนักงานประกันสังคม (www.sso.go.th)

จ่าแนกตามขนาด

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

การก่อสร้าง

มาตรา

การจ้างงาน 70,265 คน
- เพิ่มขึ้น 0.52% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 1.62% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ขนาด 500-999 คน

5,094 คน

ที่มา : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

ขนาด 50-99 คน

5,826 คน

97 แห่ง
8 แห่ง

ขนาด 1-9 คน

11,401 คน

โรงแรมและภัตตาคาร

909 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

การผลิต

30,487คน

การขายส่ง การขายปลีก

2,545 แห่ง

ขนาด 10-49 คน

ขนาด 100-499 คน

การผลิต

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

ขนาด 1-9 คน

ขนาด 50-99 คน

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

จำนวน 1 แห่ง
ลดลง 50.00%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

เงินทุน 3.65 ล้านบาท
การจ้างงาน 3 คน
กิจการบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืช
ซึงมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช และวัสดุเหลือใช้

5,204 คน
10,715 คน

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(4)

