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1. ข้อมูลการท างานของประชากร ไตรมาส 2/2562 

 
ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

 

ประชากรรวม    
799,447 คน 

อายุต  ากว่า 15 ปี 
152,769 คน 

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
646,678 คน 

ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน              
(ผู้ที พร้อมท างาน)     

465,033 คน 

ผู้ว่างงาน        
5,725 คน 

ผู้มีงานท า    
455,111 คน 

ในภาคเกษตรกรรม  
190,749 คน 

นอกภาคเกษตรกรรม      
264,362 คน 

การขายส่ง การขายปลีก 
77,831 คน 

การผลิต 53,280 คน 

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 
32,229 คน 

การก่อสร้าง 29,905 คน 

การศึกษา 15,208 คน 

อื น ๆ 55,909 คน 

ประถมศึกษาฯ 
257,082 คน 

ม.ปลาย 

67,524 คน 

อุดมศึกษา 

63,499 คน 

ม.ต้น  

62,813 คน 

ไม่ระบุ  

4,193 คน 

ผู้รอฤดูกาล        
4,196 คน 

ผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน               
(ผู้ที ไม่พร้อมท างาน)     

181,645 คน 

ข้อมูลสถานการณด์้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุร ีเดือนกันยายน 2562 
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2.  การให้บริการจัดหางานของรัฐ 
 - ต าแหน่งงาน 304 อัตรา เพ่ิมข้ึน 34.51%  
       จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

  
 

 
 
- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 220 คน 
  ลดลง 12.70% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

  

 

 
- การบรรจุงาน 229 คน เพ่ิมขึ้น 10.10%  
 จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

 
 

3.  ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย   
มีจ านวน 199 อัตรา 
 

- การแปรรูปอาหาร 61.31%  
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายไดฯ้  33.67% 
- การบินและโลจสิติกส์  5.03% 
 

 

 
 
 

 

 

การผลิตขนมไทยฯ 

การผลิตขนมไทยประเภทอบ 

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด 

การบริการด้านอาหารฯ 

การขายปลีกสินค้าฯ 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

15 อัตรา (4.93%) 

23 อัตรา (7.57%) 

43 อัตรา (14.14%) 

50 อัตรา (16.45%) 

56 อัตรา (18.42%) 

แรงงานในด้านการผลิตฯ 

แรงงานด้านการผลิต 

พนักงานขับรถบรรทุกฯ 

พนักงานขายฯ 

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 

จ าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก 

16 อัตรา (5.26%) 

17 อัตรา (5.59%) 

20 อัตรา (6.58%) 

50 อัตรา (16.45%) 

92 อัตรา (30.26%) 

แรงงานในด้านการผลิตฯ 

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ 

พนักงานขายฯ 

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 

บริกร พนักงานเสริฟ 

จ าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก 

77 คน (35.00%) 

34 คน (15.45%) 

17 คน (7.73%) 

9 คน (4.09%) 

6 คน (2.73%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 

และต  ากว่า 14.55% 

ม.ต้น 24.09% 

ปวส. 11.82% 

ปวช. 9.55% 

220 คน 

ป.ตรี ขึ้นไป 
23.18%  

ม.ปลาย 
16.82% 

การผลิตขนมไทยฯ 

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด 

การบริการด้านอาหารฯ 

การผลิตรถแทรกเตอร์ฯ 

การผลิตขนมไทยประเภทอบ 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

11 คน (4.80%) 

11 คน (4.80%) 

23 คน (10.04%) 

38 คน (16.59%) 

54 คน (23.58%) 

แรงงานด้านการผลิต 

แรงงานในด้านการผลิตฯ 

พนักงานขายฯ 

ผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัยฯ 

พนักงานบัญชี 

จ าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก 

10 คน (4.37%) 

12 คน (5.24%) 

24 คน (10.48%) 

40 คน (17.47%) 

49 คน (21.40%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
และต  ากว่า 21.61% 

ม.ต้น 18.09% ปวส. 11.06% 

ปวช. 13.07% 

199 อัตรา 

ป.ตรี ขึ้นไป 
11.56%  

ม.ปลาย 
15.58% 

อนุปริญญา 
9.05%  
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4. การเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 
จ านวน 32 คน      ลดลง 3.03%  

           จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

5. การท างานของคนต่างด้าว 

 
6. จ านวนสถานประกอบการและลูกจ้าง 

 

 

 

 
ที่มา : ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 
 

7. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ 

 

 

 

 

 

 

จ านวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ 
- สถานประกอบการ จ านวน 865 แห่ง 
- ผู้ประกันตน จ านวน 16,114 คน 
 

ที่มา : ส านักงานประกันสังคมจังหวัด 

8. โรงงานอุตสาหกรรมที ได้รับอนุญาตให้ประกอบ 
กิจการใหม่  

 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

2 คน (6.25%) 

4 คน (12.50%) 

5 คน (15.63%) 

6 คน (18.75%) 

15 คน 
(46.88%) 

กรมการจัดหางานจัดส่ง 

เดินทางด้วยตนเอง 

นายจ้างพาลูกจ้างไปท างาน 

บริษัทจัดหางานจัดส่ง 

Re-Entry

จ าแนกตามประเภทการเดินทาง 

ต่างด้าว
คงเหลือ 

34,567 คน 

ชั วคราวทั วไป  
 194 คน 
(0.56%) พิสูจน์สัญชาติ 

2,300 คน 
(6.65%) 

น าเข้า  
8,669 คน 
(25.08%) 

BOI 0 คน 
(0.00%) 

ชนกลุ่มน้อย  
6,176 คน 
(17.87%) 

เดินทางไป - 
กลับ 59 คน 
(0.17%) 

ตามมติครม.  
วันที  16 ม.ค. 61  

17,169 คน 
(49.67%) 

กลุ่มประมง
ทะเล 

0 คน (0.00%) 

2,416 แห่ง 

817 แห่ง 

111 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 3,459 แห่ง 
จ าแนกตามขนาด  

1,210 แห่ง 

485 แห่ง 

339 แห่ง 

309 แห่ง 

297 แห่ง 

การขายส่ง การขายปลีก 

การผลิต 

บริการการเงิน ประกันภัยฯ 

โรงแรมและภัตตาคาร 

การก่อสร้าง 

สถานประกอบการ  
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

9,697 คน 

17,573 คน 

7,863 คน 

19,743 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 72,083 คน 
จ าแนกตามขนาด  

3.23 หมื นคน 

1.08 หมื นคน 

0.63 หมื นคน 

0.52 หมื นคน 

0.39 หมื นคน 

การผลิต 

การขายส่ง การขายปลีกฯ 

บริการการเงิน ประกันภัยฯ 

โรงแรมและภัตตาคาร 

การก่อสร้าง 

การจ้างงาน  
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

 เงินทุน 28.70 ล้านบาท 

 การจ้างงาน 24 คน 

กิจการผลิตแอสฟัสท์ติกคอนกรีต กิจการผลิตอาหารสัตว์และ
ส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 

   สถานประกอบการ 
3,152 แห่ง 

 

 ผู้ประกันตน  
1.24 แสนคน 

- ม.33 จ านวน 7.15 หมื นคน 
- ม.39 จ านวน 1.07 หมื นคน 
- ม.40 จ านวน 4.17 หมื นคน 

 

   เพิ มขึ้น 1.97%  

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

   เพิ มขึ้น 1.91% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 
 

จ านวน 3 แห่ง 
ลดลง 57.14%  

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 




