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1. ข้อมูลการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2563 

 

 
 
ที่มา : สำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

ประชากรรวม    
797,116 คน

อายุต ่ากว่า 15 ปี 
149,108 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
648,008 คน

ผู้อยู่ในก่าลังแรงงาน              
(ผู้ที พร้อมท่างาน)        

457,047 คน

ผู้ว่างงาน        
3,257 คน

ผู้มีงานท่า    
452,782 คน

เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง 190,858 คน

การขายส่ง การขายปลีก 
70,272 คน

การผลิต 56,466 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 
30,851 คน

การก่อสร้าง 28,558 คน

อื น ๆ 75,777 คน

ประถมศึกษาฯ 
254,172 คน

อุดมศึกษา         
68,080 คน

ม.ต้น 61,425 คน

ม.ปลาย     
60,797 คน

ไม่ระบุ 8,308 คน

ผู้รอฤดูกาล        
1,008 คน

ผู้อยู่นอกก่าลังแรงงาน              
(ผู้ที ไม่พร้อมท่างาน)         

190,961 คน

ข้อมูลสถานการณด์้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนพฤษภาคม 2563 
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2.  การให้บริการจัดหางานของรัฐ 
 - ตำแหน่งงาน 204 อัตรา ลดลง 33.77%  
       จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

 

 

 
 

 

 
- การบรรจุงาน 94 คน ลดลง 56.48%  
 จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

 

 
 

 
 
 
 

แรงงานในด้านการผลิตฯ

ตัวแทนนายหน้าฯ

ผู้จัดการฝ่ายขายฯ

แรงงานด้านการผลิต

เสมียนพนักงานท่ัวไปฯ

จ่าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

16 อัตรา (6.43%)

16 อัตรา (6.43%)

21 อัตรา (8.43%)

22 อัตรา (8.84%)

23 อัตรา (9.24%)

การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าฯ

การบริการระบบโทรศัพท์ฯ

การขายยายยนต์ใหม่ฯ

การผลิตประตูฯ

การขนส่งสินค้าฯ

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

13 อัตรา (6.37%)

14 อัตรา (6.86%)

14 อัตรา (6.86%)

15 อัตรา (7.35%)

22 อัตรา (10.78%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 19.12%

มัธยมศึกษา 
24.02%

ปวส. 14.22%

ปวช. 21.08%

204 อัตรา

ป.ตรี ขึ้นไป 
15.20%

อนุปริญญา 6.37%

แรงงานในด้านการผลิตฯ

เสมียนพนักงานท่ัวไปฯ

แรงงานด้านการผลิต

พนักงานบัญชี

เจ้าหน้าท่ีเก็บเงินฯ

จ่าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

4 คน (4.26%)

8 คน (8.51%)

10 คน (10.64%)

13 คน (13.83%)

23 คน (24.47%)

การผลิตประตู หน้าต่างฯ

การบริหารราชการส่วนกลาง

การผลิตน ้าตาลดิบจากอ้อย

การผลิตเนื อสัตว์ฯ

การบริการท้าความสะอาดฯ

จ่าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

4 คน (4.26%)

5 คน (5.32%)

5 คน (5.32%)

5 คน (5.32%)

8 คน (8.51%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 17.02%

มัธยมศึกษา 
26.60%

ปวช. 8.51%

94 คน

ป.ตรี ขึ้นไป 26.60%

ปวส. 21.28%
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- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 199 คน 
  ลดลง 21.96% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

 

 

 
 

3. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย   
     มีจำนวน 60 อัตรา 

- การบินและโลจิสติกส์ และการแปรรูปอาหาร  
  มีจำนวนเท่ากัน 31.67% 
- ดิจิทัล 26.67% 
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 3.33% 
- การแพทย์ครบวงจร, เชื อเพลิงชีวภาพและ 
เคมีชีวภาพ, การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  
และยานยนต์สมัยใหม ่มีจำนวนเท่ากัน 1.67% 

 

 
 

4. การเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ 
     ไม่มีผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ 
 

5. การทำงานของคนต่างด้าว 
 จำนวน 34,165 คน 
 - ชั่วคราวทั่วไป 174 คน  - BOI - คน 
 - ชนกลุ่มน้อย 5,766 คน  - พิสูจน์สัญชาติ 69 คน 
 - นำเข้า 6,293 คน - จำเป็นเร่งด่วน – คน 
 - เดินทางไป-กลับ  32 คน  
 - มติครม.วันที่ 16 ม.ค.61    11,247 คน 
 - มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62    10,584 คน 
 - กลุ่มประมงทะเล  - คน 
 

6. จำนวนสถานประกอบการและลูกจ้าง 

 

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

แรงงานในด้านการผลิตฯ

พนักงานบัญชี

แรงงานด้านการผลิต

เจ้าหน้าที่ส้านักงาน

จ่าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก

33 คน (16.58%)

31 คน (15.58%)

21 คน (10.55%)

13 คน (6.53%)

11 คน (5.53%)

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 12.06%

มัธยมศึกษา
21.61%

ปวส. 24.12%
ปวช. 4.52%

199 คน

ป.ตรี ขึ้นไป 37.69%

จ่าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและ
ต ่ากว่า 28.33%

มัธยมศึกษา 
30.00%

ปวส. 5.00%

ปวช. 21.67%

60 อัตรา

ป.ตรีขึ้นไป 10.00%

อนุปริญญา 5.00%

2,512 แห่ง

840 แห่ง

110 แห่ง

101 แห่ง

11 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 คนขึ นไป

สถานประกอบการ 3,577 แห่ง
จ่าแนกตามขนาด 
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ที่มา : สำนกังานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 
 
 
 
 
 

 

7. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ 

 
 
 
 

 

 

 
 

จำนวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
 - สถานประกอบการ จำนวน 869 แห่ง 
 - ผู้ประกันตน จำนวน 16,242 คน 

8. โรงงานอุตสาหกรรมที ได้รับอนุญาตให้ประกอบ 
กิจการใหม่  

 
 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

1,242 แห่ง

489 แห่ง

338 แห่ง

313 แห่ง

306 แห่ง

การขายส่ง การขายปลีก

การผลิต

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

โรงแรมและภัตตาคาร

การก่อสร้าง

สถานประกอบการ 
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

10,008 คน

17,944 คน

7,813 คน

18,610 คน

7,141 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 คนขึ นไป

การจ้างงาน 72,231 คน
จ่าแนกตามขนาด 

3.24 หมื นคน

1.10 หมื นคน

0.61 หมื นคน

0.51 หมื นคน

0.40 หมื นคน

การผลิต

การขายส่ง การขายปลีกฯ

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

โรงแรมและภัตตาคาร

การก่อสร้าง

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

เงินทุน  - ล้านบาท

การจ้างงาน  - คน

-

   สถานประกอบการ 
3,121 แห่ง 

 

 ผู้ประกันตน  
1.29 แสนคน 

- ม.33 จำนวน 7.12 หมื นคน 
- ม.39 จำนวน 1.13 หมื นคน 
- ม.40 จำนวน 4.67 หมื นคน 

   เพิ มขึ้น 7.57% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

ไม่มีจำนวนโรงงาน 
ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการใหม่ 

      ลดลง 0.26% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 


