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1. ข้อมูลการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2564 
 

 

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ประชากรรวม    
793,822 คน

อายุต ่ากว่า 15 ปี 
144,788 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
649,034 คน

ผู้อยู่ในก่าลังแรงงาน              
(ผู้ที พร้อมท่างาน)        

441,908 คน

ผู้ว่างงาน        
5,664 คน

ผู้มีงานท่า    
435,163 คน

เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง 191,044 คน

การขายส่ง การขายปลีก 
74,737 คน

การผลิต 43,884 คน

การก่อสร้าง 26,791 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร

23,671 คน

อื น ๆ 75,036 คน

ประถมศึกษาฯ 
206,677 คน

อุดมศึกษา 

76,353 คน

ม.ต้น

75,223 คน

ม.ปลาย

74,780 คน

ไม่ระบุ 2,129 คน

ผู้รอฤดูกาล        
1,081 คน

ผู้อยู่นอกก่าลังแรงงาน              
(ผู้ที ไม่พร้อมท่างาน)         

207,126 คน

ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2565 

 

 

 

จัดทำโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก 
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2.  การให้บริการจัดหางานของรัฐ 
 ตำแหน่งงาน 1,058 อัตรา  
     - เพ่ิมข้ึน 48.39% จากเดือนที่ผ่านมา 
 - ลดลง 18.62% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  
 

 
 

 
 

 

การบรรจุงาน 256 คน  
    - เพ่ิมข้ึน 36.90% จากเดือนที่ผ่านมา 
 - เพ่ิมข้ึน 17.43% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
 

 

 
 

 
 
  

แรงงานด้านการประกอบ

แรงงานด้านการผลิต/ท่ัวไป

ตัวแทนนายหน้าบริการธุรกิจ

ช่างเทคนิค
วิศวกรรมเครื่องกล

เจ้าหน้าท่ีเก็บเงิน แคชเชียร์

อื่น ๆ

จ่าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

39 อัตรา (3.69%)

43 อัตรา (4.06%)

64 อัตรา (6.05%)

80 อัตรา (7.56%)

239 อัตรา (22.59%)

593 อัตรา (56.05%)

การผลิตผลิตภัณฑ์จากเน้ือฯ

การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าฯ

การขายส่งวัสดุก่อสร้าง

การผลิตผลไม้และผักฯ

การก่อสร้างอาคาร                 
ท่ีไม่ใช่ท่ีพักอาศัย

อื่นๆ

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

59 อัตรา (5.58%)

70 อัตรา (6.62%)

73 อัตรา (6.90%)

101 อัตรา (9.55%)

151 อัตรา (14.27%)

604 อัตรา (57.09%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 14.65%

มัธยมศึกษา 
34.78%

ปวส. 13.33%

ปวช. 14.18%

1,058 อัตรา

ป.ตรี ขึ้นไป
12.76%

อนุปริญญา
10.30%

แรงงานด้านการผลิต/ท่ัวไป

คนงานประจ าฟาร์มสุกร

ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล

แรงงานด้านการประกอบ

เสมียนพนักงานท่ัวไปฯ

อื่น ๆ

จ่าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

133 คน (51.95%)

16 คน (6.25%)

18 คน (7.03%)

19 คน (7.42%)

55 คน (21.48%)

15 คน (5.86%)

ร้านขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบฯ

การผลิตอาหารส าเร็จรูปฯ

การก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพักอาศัย

การบริหารราชการส่วนกลาง

การซ่อมเครื่องจักรท่ีใช้งานท่ัวไป

อื่น ๆ

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

166 คน (64.84%)

17 คน (6.64%)

18 คน (7.03%)

19 คน (7.42%)

19 คน (7.42%)

17 คน (6.64%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 21.48%

มัธยมศึกษา 
25.00%

ปวส. 24.61%

256 คน

ป.ตรี ขึ้นไป 20.70%

ปวช. 7.81%

อนุปริญญา
0.39%
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ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 248 คน 
    - เพ่ิมข้ึน 20.16% จากเดือนที่ผ่านมา 
 - ลดลง 4.49% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
  

 

 

ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย   
มีจำนวน 413 อัตรา 
    - เพ่ิมข้ึน ประมาณ 1 เท่า จากเดือนที่ผ่านมา   
 - ลดลง 49.14% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน   
 

10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที มีความต้องการแรงงาน  
5 อันดับแรก 

- การแปรรูปอาหาร 76.27% 
- การบินและโลจิสติกส์  7.99% 
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้และการท่องเที่ยว 
  เชิงสุขภาพ  6.54% 
- ดิจิทัล  6.30% 
- การเกษตรและเทคโนโลยีชวีภาพ  1.69% 
- อ่ืน ๆ  1.21% 

 
ที่มา :  ระบบให้บริการประชาชน (e-service.doe.go.th)  ผ่านระบบ  
         Single Sign On ของกรมการจัดหางาน 
 

3. การเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน 18 คน 
    - เพ่ิมข้ึน 63.64% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน 100.00% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
 

จำแนกตามประเภทการเดินทาง จำนวน ร้อยละ 
- เดินทางด้วยตนเอง 5 27.78 
- กรมการจัดหางานจัดส่ง 0 0.00 
- นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงาน 2 11.11 
- นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน 0 0.00 
- บริษัทจัดหางานจัดส่ง 8 44.44 
- RE-ENTRY 3 16.67 

รวม 18 100.00 
ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

4. การทำงานของคนต่างด้าวคงเหลือ  
    จำนวน 34,633 คน 
    - ลดลง 0.86% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน 18.76% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
 

    จำแนกตามการอนุญาต ดังนี้ 
 - ชั่วคราวทั่วไป 226 คน  - กรณีจำเป็นเร่งด่วน - คน 
 - นำเข้า 6,046 คน  - BOI - คน  
    - ชนกลุ่มน้อย 6,483 คน  - ยื่นคำขอแทน    - คน 
 - มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62  12,203 คน  
 - มติครม.วันที่ 4 ส.ค.63     1,211 คน 
 - มติครม.วันที่ 29 ธ.ค.63    4,823 คน 
 - มติครม.วันที่ 13 ก.ย.64      112 คน 
 - มติครม.วันที่ 28 ก.ย.64    3,529 คน 
 
 ที่มา : สำนักงานจัดหางานจังหวัด 

แรงงานด้านการผลิต/ท่ัวไป

เสมียนพนักงานท่ัวไปน

คนงานประจ าฟาร์มสุกร

เจ้าหน้าท่ีเก็บเงินฯ

บริกร พนักงานเสริฟ

อื่น ๆ

จ่าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

73 คน (24.50%)

20 คน (6.71%)

14 คน (4.70%)

13 คน (4.36%)
155 คน (52.01%)

23 คน (7.72%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 20.13%

มัธยมศึกษา
27.18%

ปวช. 8.39%

298 คน

ป.ตรี ขึ้นไป 21.81%

ปวส. 22.15%

อนุปริญญา
0.34%

จ่าแนกตามระดับการศึกษาของ 10 อุตสาหกรรม

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 17.92%

มัธยมศึกษา 
32.45%

ป.ตรีขึ้นไป 11.62%

413 อัตรา

ปวส. 12.59%

ปวช. 13.80%

อนุปริญญา
11.62%
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5. จำนวนสถานประกอบการและลูกจ้างคงเหลือ 
    สถานประกอบการ 3,721 แห่ง  
     - เพ่ิมข้ึน 0.13% จากเดือนที่ผ่านมา  
  - เพ่ิมข้ึน 1.14% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

 
จำนวนลูกจ้าง 69,545 คน  
  - ลดลง  1.11% จากเดือนที่ผ่านมา  
  - เพ่ิมข้ึน  0.44% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

 
ที่มา : สำนกังานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 

6. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
   สถานประกอบการ 3,187 แห่ง 
 - เพ่ิมข้ึน 0.19% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพ่ิมข้ึน 1.17% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
   ผู้ประกันตน 321,868 คน 
    - เพ่ิมข้ึน 0.42% จากเดือนที่ผ่านมา  
    - เพิ่มข้ึน ประมาณ 1 เทา่ จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

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

65 64 65 เดือนก่อน กันปีก่อน 

ม.33 (คน) 67,165 69,591 68,485 1.97 -1.59 

ม.39 (คน) 13,152 12,172 13,094 -0.44 7.57 

ม.40 (คน) 240,211 49,625 240,289 0.03 384.21 

ที่มา : กองวิจยัและพัฒนา สำนกังานประกนัสังคม (www.sso.go.th)  

จำนวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
 - สถานประกอบการ จำนวน 600 แห่ง 
 - ผู้ประกันตน จำนวน 14,187 คน 

ที่มา : กองวิจยัและพัฒนา สำนกังานประกนัสังคม (www.sso.go.th)  

7. โรงงานอุตสาหกรรมที ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่  

 
 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

2,606 แห่ง

904 แห่ง

122 แห่ง

77 แห่ง

9 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 คน…

จ่าแนกตามขนาด 

1,254 แห่ง

532 แห่ง

330 แห่ง

298 แห่ง

267 แห่ง

การขายส่ง การขายปลีก

การผลิต

โรงแรมและภัตตาคาร

การก่อสร้าง

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

สถานประกอบการ 
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

10,455 คน

18,767 คน

8,681 คน

14,291 คน

6,127 คน

11,224 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

จ่าแนกตามขนาด 

31,746 คน

11,431 คน

5,372 คน

4,436 คน

3,496 คน

การผลิต

การขายส่ง การขายปลีก

กิจกรรมการบริหารฯ

โรงแรมและภัตตาคาร

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ฯ

จ่านวนลูกจ้าง
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

เงินทุน  351.30 ล้านบาท

การจ้างงาน  128 คน

กิจการขุดตักดิน กรวด ทราย กิจการผลิต
ผลไม้ แปร รูป และกิจการผลิตคอนกรีต
ผสมเสร็จ

จำนวน 9 แห่ง 
เพิ่มข้ึนประมาณ 1 เท่า 
จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 




