ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เดือนพฤศจิกายน 2562
1. ข้อมูลการทางานของประชากร ไตรมาส 3/2562

ประชากรรวม
798,012 คน

อายุตากว่า 15 ปี
150,268 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
647,744 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
(ผู้ทีพร้อมทางาน)
470,728 คน

ผู้ว่างงาน
4,643 คน

ผู้มีงานทา
459,764 คน

ประถมศึกษาฯ
246,342 คน
ม.ต้น
70,993 คน
อุดมศึกษา
67,498 คน
ม.ปลาย
65,732 คน
ไม่ระบุ
9,199 คน

ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
(ผู้ทีไม่พร้อมทางาน)
177,016 คน

ผู้รอฤดูกาล
6,321 คน
ในภาคเกษตรกรรม
193,520 คน
นอกภาคเกษตรกรรม
266,243 คน
การขายส่ง การขายปลีก
73,182 คน
การผลิต 61,501 คน
กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
28,783 คน
การก่อสร้าง 27,550 คน
การศึกษา 16,303 คน
อืน ๆ 58,924 คน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ
(1)

2. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
- ตาแหน่งงาน 271 อัตรา เพิ่มขึ้น 1.12%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 204 คน
ลดลง 11.30% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

226 อัตรา (83.39%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ
พนักงานขายฯ
แรงงานด้านการผลิต

89 คน (43.63%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ

14 อัตรา (5.17%)
11 อัตรา (4.06%)

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

5 อัตรา (1.85%)

พนักงานบริการลูกค้า

4 อัตรา (1.48%)

พนักงานขายฯ

22 คน (10.78%)

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

21 คน (10.29%)

พนักงานขับรถยนต์
พนักงานบริการลูกค้า

9 คน (4.41%)
6 คน (2.94%)

จาแนกตามระดับการศึกษา

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

ประถมศึกษา
และตากว่า 18.14%

46 อัตรา (16.97%)
การขายยานยนต์ใหม่ฯ

ป.ตรี ขึ้นไป
22.55%

การผลิตขนมไทยฯ

22 อัตรา (8.12%)
20 อัตรา (7.38%)

การขายส่งเนื้อสัตว์ฯ
การผลิตอาหารปรุงสาเร็จฯ

20 อัตรา (7.38%)

การผลิตเนื้อสัตว์ฯ

20 อัตรา (7.38%)

จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป
18.08%

ประถมศึกษา
และตากว่า 22.51%

อนุปริญญา
8.49%

204 คน

ปวส. 10.78%

ม.ต้น 20.10%

ปวช. 7.35%

ม.ปลาย
21.08%

- การบรรจุงาน 176 คน เพิ่มขึ้น 1.73%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
120 คน (68.18%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ

271 อัตรา

พนักงานขายฯ
ม.ต้น 15.50%

ปวส. 10.33%

ปวช. 10.33%

ม.ปลาย
14.76%

แรงงานด้านการผลิต

14 คน (7.95%)
11 คน (6.25%)

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

6 คน (3.41%)

ผู้เพาะปลูกพืชสวนฯ

4 คน (2.27%)

(2)

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
17 คน (9.66%)
โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด
17 คน (9.66%)

การขายยานยนต์ใหม่ฯ

15 คน (8.52%)

การขายปลีกสินค้าฯ

4. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ
จานวน 29 คน
ลดลง 6.45%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามประเภทการเดินทาง
21 คน (72.41%)

Re- Entry

การผลิตขนมไทยฯ

11 คน (6.25%)

การผลิตน้าตาลบริสุทธิ์

11 คน (6.25%)

จาแนกตามระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
และตากว่า 14.20%
ป.ตรี ขึ้นไป
21.59%

นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน

3 คน (10.34 %)
2 คน (6.90%)

กรมการจัดหางานจัดส่ง
บริษัทจัดหางานจัดส่ง

1 คน (3.45%)

นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน

1 คน (3.45%)

เดินทางด้วยตนเอง

1 คน (3.45%)

5. การทางานของคนต่างด้าว
จานวน 34,081 คน
176 คน
ม.ต้น 22.16%

ปวส. 15.34%

ปวช. 7.39%

ม.ปลาย
19.32%

3. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีจานวน 99 อัตรา
- การแปรรูปอาหาร 59.69%
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 29.29%
- ดิจิทัล 7.07%
- การบินและโลจิสติกส์ 3.03%
- ยานยนต์สมัยใหม่ 1.01%

- ชั่วคราวทั่วไป 196 คน - BOI - คน
- ชนกลุ่มน้อย 5,933 คน - พิสูจน์สัญชาติ 2,233 คน
- นาเข้า 8,246 คน
- จาเป็นเร่งด่วน – คน
- เดินทางไป-กลับ 72 คน
- มติครม.วันที่ 16 ม.ค. 61 16,760 คน
- มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62 641 คน
- กลุ่มประมงทะเล - คน

6. จานวนสถานประกอบการและลูกจ้าง
สถานประกอบการ 3,482 แห่ง
จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

2,474 แห่ง

ขนาด 10-49 คน

จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรีขึ้นไป 8.08%

ประถมศึกษา
และตากว่า 24.24%

อนุปริญญา
10.10%
ปวส. 10.10%

99 อัตรา
ม.ต้น
18.18%

ปวช. 11.11%

ม.ปลาย
18.18%

784 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

111 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

101 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

9 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

3 แห่ง

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
การขายส่ง การขายปลีก
การผลิต

1,213 แห่ง
482 แห่ง

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

333 แห่ง

โรงแรมและภัตตาคาร

304 แห่ง

การก่อสร้าง

294 แห่ง

(3)

7. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ

การจ้างงาน 71,193 คน
จาแนกตามขนาด
ขนาด 1-9 คน

9,852 คน
16,855 คน

ขนาด 10-49 คน
ขนาด 50-99 คน

7,856 คน
19,423 คน

ขนาด 100-499 คน
ขนาด 500-999 คน

6,492 คน

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

การขายส่ง การขายปลีกฯ

3.21 หมืนคน
1.07 หมืนคน

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

0.60 หมืนคน

โรงแรมและภัตตาคาร

0.50 หมืนคน

การก่อสร้าง

ผู้ประกันตน
1.24 แสนคน

เพิมขึ้น 1.03%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
เพิมขึ้น 3.61%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

- ม.33 จานวน 6.96 หมืนคน
- ม.39 จานวน 1.08 หมืนคน
- ม.40 จานวน 4.32 หมืนคน

10,715 คน

การผลิต

สถานประกอบการ
3,137 แห่ง

จ านวนแรงงานต่ า งด้ า วในระบบประกั น สั ง คม
คงเหลือ
- สถานประกอบการ จานวน 869 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 15,889 คน
8. โรงงานอุตสาหกรรมทีได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการใหม่

0.38 หมืนคน

จานวน 5 แห่ง
เพิ่มขึ้นประมาณ3เท่า
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

เงินทุน 71.92 ล้านบาท
การจ้างงาน 639 คน

ที่มา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
กิจการผลิตขนมปัง เบเกอรี กิจการผลิตไซรัป
ผสมน้าผึ้ง ไซรัปแต่งกลินต่าง ๆ และแบ่ง
บรรจุน้าผึ้ง กิจการบด ย่อย พลาสติก

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

(4)

