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1. ประชากรในจังหวัดกาญจนบุรี ไตรมาส 1/2561 

 
 ผู้มีงานท า 4.70 แสนคน เพ่ิมขึ้น 1.08% จากปี 2560 

 -ในภาคเกษตร 2.37 แสนคน (50.48%) 
 -นอกภาคเกษตร 2.33 แสนคน (49.52%) 

 

 
2.  โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ 
    กิจการใหม่เดือน เม.ย. 61 

 

 
 
 
 

3.  การให้บริการของส านักงานจัดหางาน 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ประชากรรวม  

799,885 คน 

อายุต่ ากว่า 15 ปี 
153,733 คน 

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
645,152 คน 

ก าลังแรงงานรวม 
472,290 คน 

ก าลังแรงงานที่ 
รอฤดูกาล 1,130 คน 

ก าลังแรงงานปัจจุบัน  
471,160 คน 

ผู้มีงานท า 
469,530 คน 

ผู้ว่างงาน  
1,630 คน 

ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  
173,862 คน 

ท างานบ้าน 
48,466 คน 

เรียนหนังสือ 
38,425 คน 

อ่ืนๆ  
86,971 คน 

6.49 หมื่นคน  

4.81 หมื่นคน  
2.81 หมื่นคน  

1.86 หมื่นคน  
1.56 หมื่นคน  

5.73 หมื่นคน 

การขายส่งฯ 
การผลิต 

กิจกรรมโรงแรมฯ 
การก่อสร้าง 

การบริหารราชการฯ 
อื่น ๆ 

ผู้มีงานท า จ าแนกตามอุตสาหกรรม 

2.65 แสนคน  

0.80 แสนคน  

0.63 แสนคน  

0.56 แสนคน 

0.05 แสนคน  

ประถมฯ 

ม.ต้น 

ม.ปลาย 

อุดมศึกษา 

ไม่ระบุ 

ผู้มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษา 

เงินทุน 162.50 ล้านบาท 

การจ้างงาน 75 คน 

กิจการขุด ตัก ดิน และดูดทราย กิจการผลิตแอสฟลัท์
ติก คอนกรีต กิจการผลิตเฟอรน์ิเจอร์ไม้ 

การขายส่งและการขายปลีกฯ 

การผลิต 

ท่ีพักแรมและบริการด้านอาหร 

กิจกรรมการบริหารและบริการฯ 

ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 

อื่นๆ 

ต าแหน่งงาน 172 อัตรา  
ลดลง 19.25% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

8 อัตรา (4.65%) 

6 อัตรา (3.49%) 

10 อัตรา (5.81%) 

34 อัตรา (19.77%) 

40 อัตรา (23.26%) 

74 อัตรา (43.02%) 

เสมียน เจ้าหน้าท่ี 

อาชีพงานพื้นฐาน 

ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานฯ 

ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานฯ 

พนักงานบริการ พนักงานขายฯ 

อื่นๆ 

ผู้สมัครงาน 81 คน  
เพิ่มขึ้น 10.96% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

6 คน (7.41%) 

7 คน (8.64%) 

31 คน (38.27%) 

17 คน (20.99%) 

11 คน (13.58%) 

9 คน (11.11%)  

การขายส่งและการขายปลีกฯ 

การผลิต 

ที่พักแรกและบริการด้านอาหาร 

กิจกรรมการบริหารฯ 

ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 

อื่นๆ 

การบรรจุงาน 216 คน  
เพิ่มขึ้น 30.91% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

6 คน (2.78%) 

10 คน (4.63%) 

33 คน (15.28%) 

72 คน (33.33%) 

85 คน (39.35%) 

10 คน (4.63%) 
จ านวน 8 แห่ง 

เพ่ิมขึ้นประมาณ 8 เท่า  
จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

ลดลง 0.13%  
จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

-อัตราการว่างงาน 0.35 

ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุร ีเดือน เม.ย. 2561 
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4.  ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรม 
 เป้าหมายเดือน เม.ย. 61 มีจ านวน 85 อัตรา 
 - การแปรรูปอาหาร 47.06% 
 - การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 45.88% 
 - ดิจิทัล 7.06%  
 
 

 
 

 

5. แนวโน้มความต้องการแรงงานใน 10  
 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 ปี 2561 มีความต้องการแรงงาน 1,890 คน และมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2565 ลดลงจาก       
ปี 2561 ร้อยละ 31.96 

 

 

 

 

6. สถาบันการศึกษา 

 

 

 

ผู้ส าเร็จการศึกษา จบสาขาที่สอดคล้องกับ 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย จ านวน 2,187 คน 
 - ระดับ ปวช./ปวส. 1,303 คน (59.58%) 
 - ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 884 คน (40.42%) 
 

ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรม 
เป้าหมาย จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
และต่ ากว่า 18.82% 

มัธยมศึกษา 29.41% 

ปวส. 15.29% 

ปวช. 12.94% 

85 อัตรา 

ป.ตรี ขึ้นไป 10.59%  

อนุปริญญา  
12.94% 

1,890 คน  
1,722 คน  

1,568 คน  
1,423 คน  

1,286 คน  

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

แนวโน้มความต้องการแรงงาน 
ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ทั้งหมด 515 แห่ง 

เอกชน 27 แห่ง 5.24% 
 - ประถม/มัธยม 24 แห่ง 
  - อาชีวศึกษา 2 แห่ง 
  - อุดมศึกษา 1 แห่ง 

รัฐบาล 488 แห่ง 94.76% 
  - ประถม/มัธยม 479 แห่ง 
  - อาชีวศึกษา 6 แห่ง 
  - อุดมศึกษา 3 แห่ง 

ช่าง
อุตสาหกรรม 

53.78% 

พาณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ 

38.25% 

คหกรรม
ศาสตร์ 
2.84% 

อุตสาหกรรม
การโรงแรม

และการ
ท่องเที่ยว 
2.03% 

ศิลปกรรม 
3.11% 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวช./ปวส.  
ตามสาขาวิชา ปี 2560 จ านวน 2,222 คน 

มุนษยศาสตร์ 
12.41% 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

9.36% 

ครุศาสตร์ 
19.30% เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
4.87% 

วิทยาการ
จัดการ 

16.42% 

บริหารธุรกิจ 
20.21% 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2560  
จ านวน 1,870 คน 
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7.  แรงงานนอกระบบมีจ านวน 3.21แสนคน 
 - ชาย 1.82แสนคน (56.89%) 
 - หญิง 1.38 แสนคน (43.11%) 
 

 

 

8. การเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 
 จากข้อมูลส านักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
 เดือน เม.ย. 61 มีจ านวน 48 คน เพิ่มขึ้น 45.45% 
 จากช่วงเดียวกันปีก่อน  
 

 

 

9. การท างานของคนต่างด้าว 
 

 
10. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม 

 

 
 

จ านวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม 
- สถานประกอบการ จ านวน 692 แห่ง 
- ผู้ประกันตน จ านวน 12,505 คน 
 

1.68 แสนคน  

0.58 แสนคน 

0.55 แสนคน 

0.27 แสนคน 

0.08 แสนคน 

การเกษตรและประมง 

อาชีพพื้นฐานฯ 

พนักงานบริการ 

ด้านความสามารถฯ 

ผู้ปฏิบัติงานโรงงานฯ 

แรงงานนอกระบบตามประเภทอาชีพ      
5 อันดับแรก ปี 2560 

ประถมและ  
ต่ ากว่า 2.11

แสนคน 

มัธยมต้น  
0.50 แสนคน 

มัธยมปลาย 
0.38 แสนคน 

อุดมศึกษา 
0.20 แสนคน 

อื่นๆ 2 พันคน 

แรงงานนอกระบบตามระดับการศึกษา ปี 2560 

 1 คน 
(2.08%) 

2 คน 
(4.17%) 

5 คน 
(10.42%) 

5 คน 
(10.42%) 

35 คน 
(72.92%) 

นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน 

บริษัทจัดหางานจัดส่ง 

เดินทางด้วยตนเอง 

นายจ้างพาลูกจ้างไปท างาน 

Re-Entry

การเดินทางไปท างานต่างประเทศ  
จ าแนกตามประเภทการเดินทาง 

 - ชั่วคราว (ทั่วไป) 413 คน 
 - พิสูจน์สัญชาติ 21,801 คน 
 - น าเข้า 6,829 คน 
 - เดินทางไป-กลับ 2 คน 

 - ชนกลุ่มน้อย 10,474 คน 
 - 3 สัญชาติ ตามมติ ครม.   
   965 คน 

แรงงานต่างด้าว ประมาณ 4.05 หมื่นคน  
เพ่ิมขึ้น 38.34% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

แรงงานต่างด้าว         
ถูกกฎหมาย 29,045 คน 

(71.74%)   

แรงงานต่างด้าวที่ไดร้ับ   
การผ่อนผันให้ท างาน 

11,439 คน (28.26%) 

       4.02% จาก
ช่วงเดียวกันปีก่อน 

สถาน
ประกอบการ 
3,025 แห่ง 

     15.25% จาก
ช่วงเดียวกันปีก่อน 

ผู้ประกันตน 
1.09 แสนคน 

 3.29 หมื่นคน 

 0.93 หมื่นคน 

 6.70 หมื่นคน 

มาตรา 40 

มาตรา 39 

มาตรา 33 

ผู้ประกันตน ทั้งหมด 1.09 แสนคน 




