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1. ข้อมูลการท างานของประชากร ไตรมาส 3/2562 

 

 

ที่มา : ส านักงานสถติิแห่งชาต ิ

ประชากรรวม    
798,012 คน 

อายุต  ากว่า 15 ปี 
150,268 คน 

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
647,744 คน 

ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน              
(ผู้ที พร้อมท างาน)     

470,728 คน 

ผู้ว่างงาน        
4,643 คน 

ผู้มีงานท า    
459,764 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 

อื น ๆ 58,924 คน 

ประถมศึกษาฯ 
246,342 คน 

ม.ต้น 

70,993 คน 

อุดมศึกษา 

67,498 คน 

ม.ปลาย  

65,732 คน 

ไม่ระบุ  

9,199 คน 

ผู้รอฤดูกาล        
6,321 คน 

ผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน               
(ผู้ที ไม่พร้อมท างาน)     

177,016 คน 

ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุร ีเดือนตุลาคม 2562 
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2.  การให้บริการจัดหางานของรัฐ 
 - ต าแหน่งงาน 229 อัตรา เพ่ิมข้ึน 16.84%  
       จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 212 คน 
  ลดลง 11.30% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

  

 
- การบรรจุงาน 179 คน ลดลง 4.79%  
 จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

แรงงานในด้านการผลิตฯ 

พนักงานขายฯ 

เสมียนพนักงานท่ัวไปฯ 

ผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัยฯ 

แม่บ้าน 

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก 

9 อัตรา (3.93%) 

10 อัตรา (4.37%) 

10 อัตรา (4.37%) 

22 อัตรา (9.61%) 

120 อัตรา (52.40%) 

การผลิตผลไม้และผักฯ 

โรงแรม รีสอร์ทฯ 

การกลึงกัดไสโลหะ 

การขายส่งสินค้าท่ัวไป 

การบริการด้านอาหารฯ 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

7 อัตรา (3.06%) 

8 อัตรา (3.49%) 

9 อัตรา (3.93%) 

16 อัตรา (6.99%) 

101 อัตรา (44.10%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
และต  ากว่า 19.65% 

ม.ต้น 12.23% ปวส. 16.16% 

ปวช. 13.54% 

229 อัตรา 

ป.ตรี ขึ้นไป 
14.85%  

ม.ปลาย 
16.16% 

อนุปริญญา 
7.42%  

แรงงานในด้านการผลิตฯ 

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ 

พนักงานขายฯ 

พนักงานบริการลูกค้า 

พนักงานบัญชี 

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก 

69 คน (32.55%) 

21 คน (9.91%) 

16 คน (7.55%) 

16 คน (7.55%) 

14 คน (6.60%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 
และต  ากว่า 21.70% 

ม.ต้น 10.38% 

ปวส. 15.09% 

ปวช. 8.02% 

212 คน 

ป.ตรี ขึ้นไป 
26.42%  

ม.ปลาย 
18.40% 

แรงงานในด้านการผลิตฯ 

พนักงานขายฯ 

ผู้ตรวจสอบฯ 

พ่อครัว ผู้ปรุงอาหาร 

แม่บ้าน 

จ าแนกตามประเภทอาชพี 5 อันดับแรก 

9 คน (5.03%) 

10 คน (5.59%) 

16 คน (8.94%) 

27 คน (15.08%) 

48 คน (26.82%) 
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3. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย   
     มีจ านวน 142 อัตรา 

- การแปรรูปอาหาร 80.99%  
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ  16.20% 
- การบินและโลจิสติกส์ 1.41%  
- การแพทย์ครบวงจร  0.70% 
- ยานยนต์สมัยใหม่ 0.70% 
 

 
 
 
 
 

4. การเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 
จ านวน 29 คน      ลดลง 19.44%  

           จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

5. การท างานของคนต่างด้าว 

 
6. จ านวนสถานประกอบการและลูกจ้าง 

 

 

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด 

การผลิตขนมไทยประเภทอบ 

การผลิตผลไม้และผักฯ 

การขายยานยนต์ใหม่ฯ 

การกลึงกัดไสโลหะ 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

9 คน (5.03%) 

10 คน (5.59%) 

14 คน (7.82%) 

14 คน (7.82%) 

22 คน (12.29%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 

และต  ากว่า 20.67% 

ม.ต้น 15.08% 

ปวส. 12.85% 

ปวช. 6.15% 

179 คน 

ป.ตรี ขึ้นไป 
25.14%  

ม.ปลาย 
19.55% 

อนุปริญญา 
0.56%  

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
และต  ากว่า 20.42% 

ม.ต้น 
14.08% ปวส. 14.08% 

ปวช. 13.38% 

142 อัตรา 

ม.ปลาย 
14.79% 

อนุปริญญา 
 9.86% 

ป.ตรีขึ้นไป 13.38% 

1 คน (3.45%) 

2 คน (6.90%) 

2 คน (6.90%) 

2 คน (6.90%) 

2 คน (6.90%) 

20 คน
(68.97%) 

กรมการจัดหางานจัดส่ง 

เดินทางด้วยตนเอง 

นายจ้างพาลูกจ้างไปท างาน 

นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน 

บริษัทจัดหางานจัดส่ง 

Re- Entry

จ าแนกตามประเภทการเดินทาง 

ต่างด้าว
คงเหลือ 

34,139 คน 

ชั วคราวทั วไป  

195 คน 
(0.57%) 

พิสูจน์สัญชาติ 
2,284 คน 
(6.69%) 

น าเข้า 8,497 คน 
(24.89%) 

BOI 0 คน 
(0.00%) 

ชนกลุ่มน้อย 
5,965 คน 
(17.47%) 

เดินทางไป - 
กลับ 79 คน 
(0.23%) 

ตามมติครม.  
วันที  16 ม.ค. 61 

 16,904 คน 
(49.52%) 

ตามมติครม.  

วันที  20 ส.ค. 62 

215 คน (0.63%) 

กลุ่มประมงทะเล 

0 คน (0.00%) 

2,429 แห่ง 

804 แห่ง 

110 แห่ง 

103 แห่ง 

9 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 3,458 แห่ง 
จ าแนกตามขนาด  

1,217 แห่ง 

482 แห่ง 

336 แห่ง 

307 แห่ง 

297 แห่ง 

การขายส่ง การขายปลีก 

การผลิต 

บริการการเงิน ประกันภัยฯ 

โรงแรมและภัตตาคาร 

การก่อสร้าง 

สถานประกอบการ  
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  
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ที่มา : ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
 
 
 
 

 

 

 

จ านวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม
คงเหลือ 
 - สถานประกอบการ จ านวน 868 แห่ง 
 - ผู้ประกันตน จ านวน 16,030 คน 

8. โรงงานอุตสาหกรรมที ได้รับอนุญาตให้ประกอบ 
กิจการใหม่  

 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,748 คน 

17,288 คน 

7,824 คน 

19,639 คน 

6,492 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 71,706 คน 
จ าแนกตามขนาด  

3.21 หมื นคน 

1.08 หมื นคน 

0.62 หมื นคน 

0.51 หมื นคน 

0.39 หมื นคน 

การผลิต 

การขายส่ง การขายปลีกฯ 

บริการการเงิน ประกันภัยฯ 

โรงแรมและภัตตาคาร 

การก่อสร้าง 

การจ้างงาน 
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

     เงินทุน 10.50 ล้านบาท 

การจ้างงาน 15 คน 

กิจการคัดแยกวัสดุที ไม่ใช้แล้วที ไม่เป็นของ
เสียอันตราย 

   สถานประกอบการ 
3,145 แห่ง 

 

 ผู้ประกันตน  
1.23 แสนคน 

- ม.33 จ านวน 6.96 หมื นคน 
- ม.39 จ านวน 1.08 หมื นคน 
- ม.40 จ านวน 4.23 หมื นคน 

 

   เพิ มขึ้น 3.76% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 
 

จ านวน 1 แห่ง 
เพิ่มข้ึน 100.00% 
จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

   เพิ มขึ้น 1.55% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 
 




