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1. ข้อมูลการท างานของประชากร ไตรมาส 4/2563 
 

 

ที่มา : ส านักงานสถติิแห่งชาต ิ

ประชากรรวม    
795,775 คน 

อายุต่ ากว่า 15 ปี 
147,295 คน 

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
648,480 คน 

ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน              
(ผู้ที่พร้อมท างาน)        

458,543 คน 

ผู้ว่างงาน        
8,805 คน 

ผู้มีงานท า    
448,685 คน 

เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง 193,534 คน 

การขายส่ง การขายปลีก 
70,603 คน 

การผลิต 52,147 คน 

การก่อสร้าง 27,985 คน 

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 
27,517 คน 

อ่ืน ๆ 76,899 คน 

ประถมศึกษาฯ 
233,977 คน 

อุดมศึกษา  

75,613 คน 

ม.ปลาย  

68,505 คน 

ม.ต้น 

 64,496 คน 

ไม่ระบุ 6,093 คน 

ผู้รอฤดูกาล        
1,054 คน 

 ผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน              
(ผู้ที่ไม่พร้อมท างาน)         

189,937 คน 

ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุร ีเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
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2.  การให้บริการจัดหางานของรัฐ 
 ต าแหน่งงาน 1,300 อัตรา  
     - เพ่ิมข้ึน ประมาณ 1 เท่า จากเดือนที่ผ่านมา 
 - เพ่ิมข้ึน ประมาณ 12 เท่า จากช่วงเดียวกันปีก่อน  
 

 
 

 
 

 

การบรรจุงาน 218 คน  
    - เพ่ิมข้ึน 9.55% จากเดือนที่ผ่านมา 
 - เพ่ิมข้ึน 49.32% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 
 

  
 
  
 

แรงงานด้านการประกอบ 

แรงงานในด้านการผลิตฯ 

เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า 

แรงงานด้านการผลิต 

ตัวแทนนายหน้าฯ 

อื่น ๆ 

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก 

51 อัตรา (3.92%) 

64 อัตรา (4.92%) 

68 อัตรา (5.23%) 

112 อัตรา (8.62%) 

541 อัตรา (41.62%) 

464 อัตรา (35.69%) 

การผลิตผลไม้และผักฯ 

การผลิตช้ินส่วนฯ 

การท าฟาร์มสัตว์เลี้ยง 

การผลิตประตู หน้าต่างฯ 

การก่อสร้างอาคารฯ 

อื่นๆ 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

54 อัตรา (4.15%) 

63 อัตรา (4.85%) 

86 อัตรา (6.62%) 

116 อัตรา (8.92%) 

440 อัตรา (33.85%) 

541 อัตรา (41.62%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษาและ 
ต่ ากว่า 21.15% 

มัธยมศึกษา 
27.54% ปวส. 13.15% 

ปวช. 13.46% 

1,300 อัตรา 

ป.ตรี ขึ้นไป 
14.85%  

อนุปริญญา 
9.85%  

แรงงานในด้านการผลิตฯ 

พนักงานต้อนรับโรงแรม 

แรงงานด้านการประกอบ 

พนักงานขายฯ 

แม่บ้านส านักงาน 

อื่น ๆ 

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก 

76 คน (34.86%) 

8 คน (3.67%) 

23 คน (10.55%) 

24 คน (11.01%) 

80 คน (36.70%) 

7 คน (3.21%) 

โรงแรม รีสอร์ทฯ 

การขายส่งสินค้าฯ 

การผลิตช้ินส่วนฯ 

การผลิตน้ าตาลดิบฯ 

การผลิตประตู หน้าต่างฯ 

อื่น ๆ 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

134 คน (61.47%) 

12 คน (5.50%) 

14 คน (6.42%) 

14 คน (6.42%) 

34 คน (15.60%) 

10 คน (4.59%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษาและ 
ต่ ากว่า 23.85% 

มัธยมศึกษา 40.83% 

ปวช. 10.09% 

218 คน 

ป.ตรี ขึ้นไป 15.60%  

ปวส. 9.63% 
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ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 312 คน 
    - เพ่ิมข้ึน 21.88% จากเดือนที่ผ่านมา 
 - เพ่ิมข้ึน 86.83% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 

ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย   
มีจ านวน 812 อัตรา 
    - เพ่ิมข้ึน ประมาณ 6 เท่า จากเดือนที่ผ่านมา   
 - เพ่ิมข้ึน ประมาณ 24 เท่า จากช่วงเดียวกันปีก่อน   
 

10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่มีความต้องการ 
- การแปรรูปอาหาร 63.30%   

 - ยานยนต์สมัยใหม่ 14.29% 
- การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 10.96% 
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 4.43% 
- การบินและโลจิสติกส์ 2.71% 
- ดิจิทัล 2.59% 
- การแพทย์ครบวงจร 1.60% 
- เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 0.12% 

 
ที่มา :  ระบบบริการจัดหางานในประเทศผา่นระบบอิเล็กทรอนกิส์ (e-Service) 

กรมการจัดหางาน 

3. การเดินทางไปท างานในต่างประเทศ จ านวน 9 คน 

    - ลดลง 35.71% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - ลดลง 65.38% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

จ าแนกตามประเภทการเดินทาง จ านวน ร้อยละ 
- เดินทางด้วยตนเอง 2 22.22 
- กรมการจัดหางานจัดส่ง 0 0.00 
- นายจ้างพาลูกจ้างไปท างาน 0 0.00 
- นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน 0 0.00 
- บริษัทจัดหางานจัดส่ง 6 66.67 
- RE-ENTRY 1 11.11 

รวม 9 100.00 

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

4. การท างานของคนต่างด้าวคงเหลือ  
    จ านวน 29,162 คน 
    - ลดลง 0.59% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - ลดลง 21.76% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

    จ าแนกตามการอนุญาต ดังนี้ 
 - ชั่วคราวทั่วไป 233 คน  - พิสูจน์สัญชาติ    - คน 
 - น าเข้า 7,985 คน  - ยื่นค าขอทดแทน - คน 
 - BOI - คน   - ชนกลุ่มน้อย 6,350 คน
  - มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62  13,214 คน 
 - มติครม.วันที่ 4 ส.ค. 63     1,380 คน 
ที่มา : ส านกังานจัดหางานจังหวัด 

 

แรงงานในด้านการผลิตฯ 

พนักงานต้อนรับโรงแรม 

เสมียน เจ้าหน้าท่ีฯ 

เสมียนพนักงานท่ัวไปฯ 

แรงงานด้านการประกอบ 

อื่น ๆ 

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก 

91 คน (29.17%) 

20 คน (6.41%) 

18 คน (5.77%) 

14 คน (4.49%) 
148 คน (47.44%) 

21 คน (6.73%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษาและ 
ต่ ากว่า 18.27% 

มัธยมศึกษา 
34.62% 

ปวส. 0.32% 

ปวช. 8.65% 

312 คน 

ป.ตรี ขึ้นไป 27.56%  

ปวส. 10.58% 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษาและ 
ต่ ากว่า 17.86% 

มัธยมศึกษา 
28.08% 

ป.ตรีขึ้นไป 
16.13% 

812 อัตรา 

ปวช. 
12.93% 

ปวส. 
13.30% 

อนุปริญญา 
11.70% 
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5. จ านวนสถานประกอบการและลูกจ้าง คงเหลือ 
    สถานประกอบการ 3,679 แห่ง  
     - เพ่ิมข้ึน 0.19% จากเดือนที่ผ่านมา  
  - เพ่ิมขึ้น 4.37% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 
การจ้างงาน 69,243 คน  
  - ลดลง 0.56% จากเดือนที่ผ่านมา  
  - ลดลง 3.51% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 
ที่มา : ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 

6. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
   สถานประกอบการ 3,150 แห่ง 
    - เพ่ิมข้ึน 0.19% เดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน 0.13% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
   ผู้ประกันตน 131,388 คน 
    - เพ่ิมข้ึน 0.20% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน 4.36% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

มาตรา 
ม.ค .  ก.พ.  ก.พ.  จาก จากช่วงเดียว 

64 63 64 เดือนก่อน กันปีก่อน 

ม.33 (คน) 69,788 69,274 69,591 -0.28 0.46 

ม.39 (คน) 12,057 10,880 12,172 0.95 11.88 

ม.40 (คน) 49,282 45,746 49,625 0.70 8.48 

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

จ านวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
 - สถานประกอบการ จ านวน 842 แห่ง 
 - ผู้ประกันตน จ านวน 14,903 คน 

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

7. โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่  

 
 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

2,546 แห่ง 

924 แห่ง 

104 แห่ง 

94 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  

1,280 แห่ง 

497 แห่ง 

332 แห่ง 

331 แห่ง 

314 แห่ง 

การขายส่ง การขายปลีก 

การผลิต 

โรงแรมและภัตตาคาร 

บริการการเงิน ประกันภัยฯ 

การก่อสร้าง 

สถานประกอบการ  
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

10,102 คน 

19,458 คน 

7,412 คน 

17,060 คน 

5,483 คน 

9,728 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  

29,877 คน 

11,451 คน 

5,366 คน 

5,038 คน 

4,125 คน 

การผลิต 

การขายส่ง การขายปลีก 

บริการการเงิน ประกันภัยฯ 

โรงแรมและภัตตาคาร 

การก่อสร้าง 

การจ้างงาน 
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

  เงินทุน 73 ล้านบาท 

การจ้างงาน 20 คน 

 กิจการขุดดินหรือทรายในท่ีดินกรรมสิทธิ์ 
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์เคมี กิจการคืนสภาพ 
กรด ด่าง น้ ามันหล่อเย็นเพื่อจ าหน่าย 

จ านวน 4 แห่ง 
เพิ่มข้ึน ประมาณ 3 เท่า 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 


