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1. ข้อมูลการท างานของประชากร ไตรมาส 3/2563 
 

 

ที่มา : ส านักงานสถติิแห่งชาต ิ

ประชากรรวม    
796,279 คน 

อายุต  ากว่า 15 ปี 
147,941 คน 

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
648,338 คน 

ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน              
(ผู้ที พร้อมท างาน)        

460,366 คน 

ผู้ว่างงาน        
8,330 คน 

ผู้มีงานท า    
449,048 คน 

เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง 186,461 คน 

การขายส่ง การขายปลีก 
75,831 คน 

การผลิต 56,990 คน 

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 
30,385 คน 

การก่อสร้าง 23,823 คน 

อื น ๆ 75,557 คน 

ประถมศึกษาฯ 
237,214 คน 

อุดมศึกษา  

75,470 คน 

ม.ปลาย  

68,482 คน 

ม.ต้น 

 62,681 คน 

ไม่ระบุ 5,200 คน 

ผู้รอฤดูกาล        
2,988 คน 

 ผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน              
(ผู้ที ไม่พร้อมท างาน)         

187,972 คน 

ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุร ีเดือนพฤศจิกายน 2563 
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2.  การให้บริการจัดหางานของรัฐ 
 ต าแหน่งงาน 915 อัตรา  
     - เพ่ิมข้ึน ประมาณ 13 เท่า จากเดือนที่ผ่านมา 
 - เพ่ิมข้ึน ประมาณ 3 เท่า จากช่วงเดียวกันปีก่อน  
 

 
 

 
 

 

การบรรจุงาน 97 คน  
    - ลดลง 52.45% จากเดือนที่ผ่านมา 
 - ลดลง 44.89% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 
 

  
 
  
 

แรงงานในด้านการผลิตฯ 

ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ 

แรงงานด้านการประกอบ 

พนักงานบริการ 

พนักงานจัดส่งสินค้า 

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก 

7 อัตรา (0.77%) 

14 อัตรา (1.53%) 

20 อัตรา (2.19%) 

20 อัตรา (2.19%) 

765 อัตรา (83.61%) 

การผลิตน้ าตาลบริสุทธิ์ 

การผลิตผลิตภัณฑ์ฯ 

การบริการระบบโทรศัพท์ฯ 

การขายยานยนต์ใหม่ฯ 

โรงแรม รีสอร์ทฯ 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

13 อัตรา (1.42%) 

14 อัตรา (1.53%) 

20 อัตรา (2.19%) 

27 อัตรา (2.95%) 

750 อัตรา (81.97%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษาและ 
ต  ากว่า 15.52% 

มัธยมศึกษา 
29.07% 

ปวส. 14.21% 

ปวช. 13.77% 

915 อัตรา 

ป.ตรี ขึ้นไป 
14.21%  

อนุปริญญา 
13.22%  

แรงงานในด้านการผลิตฯ 

แม่บ้านส านักงาน 

พนักงานขับรถยนต์ 

แรงงานด้านการผลิต 

ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ 

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก 

4 คน (4.12%) 

5 คน (5.15%) 

6 คน (6.19%) 

6 คน (6.19%) 

37 คน (38.14%) 

การท าฟาร์มสัตว์ เลี้ยงฯ 

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด 

การผลิตน้ าแข็งฯ 

การผลิตประตู หน้าต่างฯ 

การขายส่งผลิตภัณฑ์นม 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

5 คน (5.15%) 

5 คน (5.15%) 

5 คน (5.15%) 

7 คน (7.22%) 

21 คน (21.65%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษาและ 
ต  ากว่า 16.49% 

มัธยมศึกษา 57.73% 

ปวช. 5.15% 
97 คน 

ป.ตรี ขึ้นไป 13.40%  

ปวส. 7.22% 
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สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 125 คน 
    - ลดลง 47.03% จากเดือนที่ผ่านมา 
 - ลดลง 38.73% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 

ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย   
มีจ านวน 832 อัตรา 
    - เพ่ิมข้ึน ประมาณ 40 เท่า จากเดือนที่ผ่านมา   
 - เพ่ิมข้ึน ประมาณ 8 เท่า จากช่วงเดียวกันปีก่อน   
 

10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที มีความต้องการ 
- การแปรรูปอาหาร 95.07%   
- ดิจิทัล 2.76% 
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 1.68% 
- การแพทย์ครบวงจร 0.24% 
- การบินและโลจิสติกส์ และเชื้อเพลิงชีวภาพและ 
  เคมีชีวภาพ มีจ านวนเท่ากัน 0.12% 

 
ที่มา :  ระบบบริการจัดหางานในประเทศผา่นระบบอิเล็กทรอนกิส์ (e-Service) 

กรมการจัดหางาน 

3. การเดินทางไปท างานในต่างประเทศ  

   จ านวน 11 คน 

    - เพ่ิมข้ึน 10.00% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - ลดลง 62.07% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 
ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

4. การท างานของคนต่างด้าวคงเหลือ  
    จ านวน 26,484 คน 
    - เพ่ิมข้ึน 2.98% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - ลดลง 22.29% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
    จ าแนกตามการอนุญาต ดังนี้ 
 - ชั่วคราวทั่วไป 218 คน  - BOI - คน 
 - ชนกลุ่มน้อย 6,206 คน  - พิสูจน์สัญชาติ - คน 
 - น าเข้า 5,217 คน - จ าเป็นเร่งด่วน – คน 
 - เดินทางไป-กลับ  -  คน   - ยื่นค าขอทดแทน 1 คน 
 - มติครม.วันที่ 16 ม.ค.61          -  คน 
 - มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62    13,405 คน 
 - มติครม.วันที่ 4 ส.ค. 63       1,437 คน 
ที่มา : ส านกังานจัดหางานจังหวัด 

แรงงานในด้านการผลิตฯ 

พนักงานขับรถยนต์ 

เสมียนพนักงานท่ัวไปฯ 

แม่บ้านส านักงาน 

แรงงานด้านการผลิต 

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก 

39 คน (31.20%) 

8 คน (6.40%) 

7 คน (5.60%) 

6 คน (4.80%) 

6 คน (4.80%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษาและ 
ต  ากว่า 12.80% 

มัธยมศึกษา 
49.60% 

ปวส. 9.60% 

ปวช. 4.80% 

125 คน 

ป.ตรี ขึ้นไป 23.20%  

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษาและ 
ต  ากว่า 14.54% 

มัธยมศึกษา 
29.09% 

ป.ตรีขึ้นไป 
14.42% 

832 อัตรา 

ปวช. 
13.94% 

ปวส. 
14.06% 

อนุปริญญา 
13.94% 

1 คน 
(9.09%) 

2 คน 
(18.18%) 

3 คน 
(27.27%) 

5 คน 
(45.45%) 

เดินทางด้วยตนเอง 

Re- Entry

นายจ้างพาลูกจ้างไปท างาน 

บริษัทจัดหางานจัดส่ง 

จ าแนกตามประเภทการเดินทาง 
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5. จ านวนสถานประกอบการและลูกจ้าง คงเหลือ 
    สถานประกอบการ 3,645 แห่ง  
     - เพ่ิมข้ึน 0.11% จากเดือนที่ผ่านมา  
  - เพ่ิมขึ้น 4.68% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 
การจ้างงาน 69,903 คน  
  - ลดลง 0.31% จากเดือนที่ผ่านมา  
  - ลดลง 1.81% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 
ที่มา : ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 

6. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
   สถานประกอบการ 3,147 แห่ง 
    - เพ่ิมข้ึน 0.58% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน 0.32% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
   ผู้ประกันตน 128,483 คน 
    - เพ่ิมข้ึน 1.64% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน 3.94% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

มาตรา 
ตุลาคม พฤศจิกายน พฤศจิกายน จาก จากช่วงเดียว 

63 62 63 เดือนก่อน กันปีก่อน 

ม.33 (คน) 66,781 69,612 68,401 2.43 -1.74 

ม.39 (คน) 11,538 10,836 11,574 0.31 6.81 

ม.40 (คน) 48,091 43,167 48,508 0.87 12.37 

ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านกังานประกนัสังคม (www.sso.go.th)  

จ านวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
 - สถานประกอบการ จ านวน 855 แห่ง 
 - ผู้ประกันตน จ านวน 15,020 คน 

ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านกังานประกนัสังคม (www.sso.go.th)  

7. โรงงานอุตสาหกรรมที ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่  

 
 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

2,537 แห่ง 

898 แห่ง 

102 แห่ง 

97 แห่ง 

8 แห่ง 

3 แห่ง 

ขนาด 1-9 คน 

ขนาด 10-49 คน 

ขนาด 50-99 คน 

ขนาด 100-499 คน 

ขนาด 500-999 คน 

ขนาด 1,000 คนข้ึนไป 

จ าแนกตามขนาด  

1,269 แห่ง 

493 แห่ง 

329 แห่ง 

327 แห่ง 

314 แห่ง 

การขายส่ง การขายปลีก 

การผลิต 

โรงแรมและภัตตาคาร 

บริการการเงิน ประกันภัยฯ 

การก่อสร้าง 

สถานประกอบการ  
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

10,100 คน 

18,984 คน 

7,261 คน 

17,639 คน 

5,204 คน 

10,715 คน 

ขนาด 1-9 คน 

ขนาด 10-49 คน 

ขนาด 50-99 คน 

ขนาด 100-499 คน 

ขนาด 500-999 คน 

ขนาด 1,000 คนข้ึนไป 

จ าแนกตามขนาด  

30,357 คน 

11,330 คน 

5,826 คน 

5,053 คน 

4,103 คน 

การผลิต 

การขายส่ง การขายปลีก 

บริการการเงิน ประกันภัยฯ 

โรงแรมและภัตตาคาร 

การก่อสร้าง 

การจ้างงาน 
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

     เงินทุน 9.39 ล้านบาท 

  การจ้างงาน 4 คน 

   กิจการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

จ านวน 1 แห่ง 
ลดลง 80.00% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 


