ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือน ม.ค. 2562
1. ประชากรในจังหวัดกาญจนบุรี ไตรมาส 4/2561
ลดลง 0.15%
จากช่วงเดียวกันปี
ก่อน

ประชากรรวม
798,973 คน
อายุต่ากว่า 15 ปี
151,999 คน

3. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
- ตาแหน่งงาน 393 อัตรา ลดลง 38.21%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

อายุ 15 ปีขึ้นไป
646,974 คน

58 อัตรา (14.76%)

การผลิตขนมไทยฯ
กาลังแรงงานรวม
457,019 คน

ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
189,955 คน

42 อัตรา (10.69%)

โรงแรม รีสอร์ทฯ
การขายส่งเนื้อสัตว์ฯ

กาลังแรงงานที่
รอฤดูกาล 2,764 คน

ทางานบ้าน
58,441 คน

กาลังแรงงานปัจจุบัน
454,255 คน

ผู้มีงานทา 453,469
คน

เรียนหนังสือ
40,456 คน

ผู้ว่างงาน
786 คน

อื่นๆ
91,058 คน

-อัตราการว่างงาน 0.17%

ผู้มีงานทา 4.53 แสนคน เพิ่มขึ้น 3.45% จากปี 2560
-ในภาคเกษตร 2.21 แสนคน (48.63%)
-นอกภาคเกษตร 2.33 แสนคน (51.37%)
ผู้มีงานทา จาแนกตามอุตสาหกรรม
6.36 หมื่นคน

การขายส่งฯ
การผลิต

4.58 หมื่นคน

การก่อสร้าง

2.87 หมื่นคน

กิจกรรมโรงแรมฯ

2.67 หมื่นคน

กิจกรรมบริการด้านอืน่ ๆ

32 อัตรา (8.14%)

การบริการด้านอาหารฯ

25 อัตรา (6.36%)

กิจกรรมด้านความบันเทิง

- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 279 คน
ลดลง 31.11% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
106 คน (37.99%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ
เสมียนพนักงานทั่วไปฯ
พนักงานบริการลูกค้า

33 คน (11.83%)
14 คน (5.02%)

พนักงานขับรถยนต์

12 คน (4.30%)

แม่บ้าน

12 คน (4.30%)

จาแนกตามระดับการศึกษา

1.41 หมื่นคน

อื่น ๆ

34 อัตรา (8.65%)

5.40 หมื่นคน

ประถมศึกษาและต่ากว่า
16.13%

ป.ตรี ขึ้นไป
23.66%

ผู้มีงานทา จาแนกตามระดับการศึกษา
ประถมฯ

2.53 แสนคน

มัธยมต้น

0.71 แสนคน

มัธยมปลาย

0.68 แสนคน

อุดมศึกษา
ไม่ระบุ

0.58 แสนคน
0.03 แสนคน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

2. โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้ รั บอนุญาตให้ประกอบ
กิจการใหม่
จานวน 3 แห่ง
ลดลง 25.00%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

เงินทุน 9.05 ล้านบาท

279 คน

ปวช. 6.09%

ม.ปลาย
19.71%

- การบรรจุงาน 224 คน ลดลง 27.04%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
32 คน (14.29%)

การผลิตขนมไทยฯ
โรงแรม รีสอร์ทฯ
การบริการด้านอาหารฯ
การผลิตขนมปังเค้กฯ

การจ้างงาน 21 คน

ม.ต้น 16.85%

ปวส. 17.56%

การขายส่งอิฐ หิน ปูนฯ

28 คน (12.50%)
20 คน (8.93%)
18 คน (8.04%)
15 คน (6.70%)

กิจการขุด ตัก ดิน ดินลูกรัง กิจการผลิต
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ กิจการผลิตมันเส้น

(1)

4. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีจานวน 228 อัตรา
- การแปรรูปอาหาร 46.93%
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 43.42%
- ยานยนต์สมัยใหม่ 8.33%
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 1.32%

สถานประกอบการ 3,365 แห่ง
จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

ปวส. 13.16%

777 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

112 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

ประถมศึกษาและต่ากว่า
16.23%

อนุปริญญา 10.09%

2,370 แห่ง

ขนาด 10-49 คน

จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป 10.96%

7. จานวนสถานประกอบการและลูกจ้าง

ขนาด 500-999 คน
ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

90 แห่ง
13 แห่ง
3 แห่ง

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

228 อัตรา

การขายส่ง การขายปลีกฯ

มัธยมศึกษา 36.40%
ปวช. 13.16%

5. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ
จานวน 38 คน

เพิ่มขึ้น 2.70%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จาแนกตามประเภทการเดินทาง
31 คน
(81.58%)

Re-Entry
4 คน
(10.53%)

นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน

บริษัทจัดหางานจัดส่ง

3 คน
(7.89%)

1,175 แห่ง

การผลิต

485 แห่ง

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

318 แห่ง

โรงแรมและภัตตาคาร

302 แห่ง

การก่อสร้าง

290 แห่ง

การจ้างงาน 69,561 คน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
3.07 หมื่นคน
การผลิต
การขายส่ง การขายปลีกฯ
บริการการเงิน ประกันภัยฯ
โรงแรมและภัตตาคาร
การก่อสร้าง

1.02 หมื่นคน
0.64 หมื่นคน
0.47 หมื่นคน
0.37 หมื่นคน

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

8. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม
6. การทางานของคนต่างด้าว
แรงงานต่างด้าว ประมาณ 3.82
4.92 หมื่นคน
เพิเพิ่ม่มขึขึ้น้น30.63%
2.86% จากช่
จากช่ววงเดี
งเดียยวกั
วกันนปีปีกก่อ่อนน

แรงงานต่
แรงงานต่าางด้
งด้าาวว
ถูถูกกกฎหมาย
30,119
กฎหมาย 45,152 คน
คน
(78.74%)
(91.81%)

-- ชัชั่ว่วคราว
คราว (ทั
(ทั่ว่วไป)
ไป) 322
623 คน
คน
-- พิพิสสูจูจน์น์สสัญ
ัญชาติ
ชาติ 21,502
35,637 คน
คน
-- นนาเข้
าเข้าา 8,263
8,798 คน
คน
- เดินทางไป-กลับ 32 คน

แรงงานต่
แรงงานต่าางด้
งด้าาวที
วที่ไ่ได้ด้รรับับ
การผ่
อ
นผั
น
ให้
การผ่อนผันให้ททางาน
างาน
8,130
4,029 คน
คน (21.26%)
(8.19%)

-- ชนกลุ
ชนกลุ่ม่มน้น้ออยย 8,130
3,534 คน
คน
- 3 สัญชาติ ตามมติ
ครม. 495 คน

สถานประกอบการ
3,112 แห่ง
ผู้ประกันตน
1.19 แสนคน

เพิ่มขึ้น 5.17%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
เพิ่มขึ้น 12.26%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- ม.33 จานวน 7.14 หมื่นคน
- ม.39 จานวน 1.03 หมื่นคน
- ม.40 จานวน 3.71 หมื่นคน

จานวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม
- สถานประกอบการ จานวน 853 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 16,181 คน
ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัด
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