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1. ข้อมูลการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2562 
 

 

 
 

ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ประชากรรวม    
797,549 คน

อายุต ่ากว่า 15 ปี 
149,681 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
647,868 คน

ผู้อยู่ในก่าลังแรงงาน              
(ผู้ที พร้อมท่างาน)        

467,507 คน

ผู้ว่างงาน        
1,885 คน

ผู้มีงานท่า    
463,673 คน

เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง 213,213 คน

การขายส่ง การขายปลีก 
65,706 คน

การผลิต 55,361 คน

การก่อสร้าง 27,403 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
26,874 คน

อื น ๆ 75,115 คน

ประถมศึกษาฯ 
262,362 คน

ม.ต้น         
75,851 คน

ม.ปลาย     
63,081 คน

อุดมศึกษา   
57,763 คน

ไม่ระบุ 4,616 คน

ผู้รอฤดูกาล        
1,949 คน

ผู้อยู่นอกก่าลังแรงงาน              
(ผู้ที ไม่พร้อมท่างาน)         

180,361 คน

ข้อมูลสถานการณด์้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนมกราคม 2563 
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2.  การให้บริการจัดหางานของรัฐ 
 - ตำแหน่งงาน 263 อัตรา ลดลง 33.08%  
       จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 201 คน 
  ลดลง 27.96% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

 

 
 

- การบรรจุงาน 178 คน ลดลง 20.54%  
 จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

 

แรงงานในด้านการผลิตฯ

บริกร พนักงานเสริฟ

พนักงานขายฯ

ผู้ควบคุมเครื่องจักรฯ

ผู้ช่วยแม่บ้าน

จ่าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

7 อัตรา (2.66%)

10 อัตรา (3.80%)

20 อัตรา (7.60%)

39 อัตรา (14.83%)

151 อัตรา (57.41%)

การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง

การบริการด้านอาหารฯ

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

การขายปลีกสินค้าฯ

การขายจักรยานยนต์

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

12 อัตรา (4.56%)

14 อัตรา (5.32%)

44 อัตรา (16.73%)

53 อัตรา (20.15%)

60 อัตรา (22.81%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษา
และต ่ากว่า 15.97%

ม.ต้น 15.59%
ปวส. 14.83%

ปวช. 17.11%

263 อัตรา

ป.ตรี ขึ้นไป 11.03%

ม.ปลาย 17.49%

อนุปริญญา 7.98%

แรงงานในด้านการผลิตฯ

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

พนักงานบัญชี

บริกร พนักงานเสริฟ

พนักงานขับรภยนต์

จ่าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

58 คน (28.86%)

35 คน (17.41%)

14 คน (6.97%)

13 คน (6.47%)

9 คน (4.48%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษา
และต ่ากว่า 10.45%

ม.ต้น 10.45%

ปวส. 13.43%

ปวช. 4.48%

201 คน

ป.ตรี ขึ้นไป 
44.28%

ม.ปลาย 16.42%

อนุปริญญา
0.50%

แรงงานในด้านการผลิตฯ

บริกร พนักงานเสริฟ

พนักงานขายฯ

ผู้ช่วยแม่บ้าน

ผู้ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบฯ

จ่าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

4 คน (2.25%)

5 คน (2.81%)

10 คน (5.62%)

34 คน (19.10%)

98 คน (55.06%)
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3. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย   
     มีจำนวน 187 อัตรา 

- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 51.87%  
- การแปรรูปอาหาร 43.85% 
- การแพทย์ครบวงจร 3.74% 
- ยานยนต์สมัยใหม่ 0.53% 
 

 
 
 
 

4. การเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ 
จำนวน 31 คน        ลดลง 18.42%  

             จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

5. การทำงานของคนต่างด้าว 
 จำนวน 34,813 คน 
 - ชั่วคราวทั่วไป 197 คน  - BOI - คน 
 - ชนกลุ่มน้อย 5,890 คน  - พิสูจน์สัญชาติ 2,184 คน 
 - นำเข้า 8,446 คน - จำเป็นเร่งด่วน – คน 
 - เดินทางไป-กลับ  63 คน  
 - มติครม.วันที่ 16 ม.ค. 61   16,398 คน 
 - มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62      1,635 คน 
 - กลุ่มประมงทะเล  - คน 
 

6. จำนวนสถานประกอบการและลูกจ้าง 

 

 

การบริการด้านอาหารฯ

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

การขาบปลีกสินค้าฯ

การผลิตขนมไทยฯ

การผลิตปลาฯ

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

11 คน (6.18%)

14 คน (7.87%)

18 คน (10.11%)

21 คน (11.80%)

41 คน (23.03%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษา
และต ่ากว่า 17.42%

ม.ต้น 8.99%

ปวส. 10.11% ปวช. 5.06%

178 คน

ป.ตรี ขึ้นไป 
42.13%

ม.ปลาย 
16.29%

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษา
และต ่ากว่า 12.83%

ม.ต้น 14.44%

ปวส. 16.04%

ปวช. 17.65%

187 อัตรา

ม.ปลาย 
18.18%

อนุปริญญา
9.63%

ป.ตรีขึ้นไป 11.23%

1 คน (3.23%)

1 คน (3.23%)

3 คน (9.68%)

7 คน (22.58%)

19 คน 
(61.29%)

เดินทางด้วยตนเอง

นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน

บริษัทจัดหางานจัดส่ง

นายจ้างพาลูกจ้างไปท างาน

Re- Entry

จ่าแนกตามประเภทการเดินทาง

2,492 แห่ง

793 แห่ง

111 แห่ง

100 แห่ง

10 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

สถานประกอบการ 3,509 แห่ง
จ่าแนกตามขนาด 

1,220 แห่ง

483 แห่ง

335 แห่ง

306 แห่ง

298 แห่ง

การขายส่ง การขายปลีก

การผลิต

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

โรงแรมและภัตตาคาร

การก่อสร้าง

สถานประกอบการ 
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
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ที่มา : สำนกังานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
 
 
 
 

 

 

 

จำนวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
 - สถานประกอบการ จำนวน 882 แห่ง 
 - ผู้ประกันตน จำนวน 15,991 คน 

8. โรงงานอุตสาหกรรมที ได้รับอนุญาตให้ประกอบ 
กิจการใหม่  

 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,907 คน

17,047 คน

7,878 คน

19,046 คน

7,039 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

การจ้างงาน 71,632 คน
จ่าแนกตามขนาด 

3.24 หมื นคน

1.08 หมื นคน

0.60 หมื นคน

0.50 หมื นคน

0.39 หมื นคน

การผลิต

การขายส่ง การขายปลีกฯ

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

โรงแรมและภัตตาคาร

การก่อสร้าง

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

เงินทุน 161 ล้านบาท

การจ้างงาน 51 คน

กิจการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กิจการขุดดินเพื อการ
ก่อสร้าง และกิจการผลิตถุงมือยาง

   สถานประกอบการ 
3,142 แห่ง 

 

 ผู้ประกันตน  
1.25 แสนคน 

- ม.33 จำนวน 6.93 หมื นคน 
- ม.39 จำนวน 1.09 หมื นคน 
- ม.40 จำนวน 4.46 หมื นคน 

 

   เพิ มขึ้น 4.98% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

จำนวน 3 แห่ง 
คงที่จากช่วงเดียวกนั        

ปีก่อน 

   เพิ มขึ้น 0.96% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 


