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1. ประชากรในจังหวัดกาญจนบุรี ไตรมาส 2/2561 

 

 
 ผู้มีงานท า 4.68 แสนคน เพ่ิมขึ้น 0.73% จากปี 2560 

 -ในภาคเกษตร 2.32 แสนคน (49.55%) 
 -นอกภาคเกษตร 2.36 แสนคน (50.45%) 

 

 
ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

. 
 
 

2.  โรงงานอุตสาหกรรมที่ ได้ รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการใหม่ 

 
 

3.  การให้บริการจัดหางานของรัฐ 
 - ต าแหน่งงาน 226 อัตรา ลดลง 49.78%  
       จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

 
 - การบรรจุงาน 208 คน ลดลง 41.08%  
       จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 
 - ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 252 คน 
   เพิ่มขึ้น 24.14% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

ประชากรรวม  

799,614 คน 

อายุต่ ากว่า 15 ปี 
153,119 คน 

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
646,495 คน 

ก าลังแรงงานรวม 
471,142 คน 

ก าลังแรงงานที่ 
รอฤดูกาล 1,377 คน 

ก าลังแรงงานปัจจุบัน  
469,765 คน 

ผู้มีงานท า 
467,720 คน 

ผู้ว่างงาน  
2,045 คน 

ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  
175,353 คน 

ท างานบ้าน 
43,979 คน 

เรียนหนังสือ 
37,993 คน 

อ่ืนๆ  
93,381 คน 

6.62 หมื่นคน  

4.09 หมื่นคน  

3.12 หมื่นคน  

2.74 หมื่นคน  

1.80 หมื่นคน  

5.23 หมื่นคน 

การขายส่งฯ 

การผลิต 

การก่อสร้าง 

กิจกรรมโรงแรมฯ 

การบริหารราชการฯ 

อื่น ๆ 

ผู้มีงานท า จ าแนกตามอุตสาหกรรม 

2.67 แสนคน  

0.68 แสนคน  

0.67 แสนคน  

0.62 แสนคน 

0.04 แสนคน  

ประถมฯ 

อุดมศึกษา 

ม.ปลาย 

ม.ต้น 

ไม่ระบุ 

ผู้มีงานท า จ าแนกตามระดับการศึกษา 

เงินทุน 84.90 ล้านบาท 

การจ้างงาน 120 คน 

กิจการผลิตอาหารสตัว์จากพชื กิจการผลิตคอนกรีต
ผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรตี กิจการผลิตวงกบประตู 
หน้าต่าง พาเลท เฟอร์นิเจอร์และเครือ่งเรือนจากไม้ 

การขายส่งเน้ือสัตว์ฯ 

การบริการด้านอาหารฯ 

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด 

การขายยานยนต์ใหม่ฯ 

การผลิตขนมไทยฯ 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

14 อัตรา (6.19%) 

18 อัตรา (7.96%) 

18 อัตรา (7.96%) 

50 อัตรา (22.12%) 

21 อัตรา (9.29%) 

การขายส่งเนื้อสัตว์ฯ 

การขายส่งสินค้าทั่วไป 

การขายยานยนต์ใหม่ฯ 

ร้านขายปลีกวัตถุโบราณ 

การบริการด้านอาหารฯ 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

14 คน (6.73%) 

18 คน (8.65%) 

19 คน (9.13%) 

29 คน (13.94%) 

12 คน (5.77%) 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 
และต่ ากว่า 12.70% 

มัธยมศึกษา 
35.32% ปวส. 

14.29% 
ปวช. 5.56% 

252 คน 

ป.ตรี ขึ้นไป 32.14%  

จ านวน 7 แห่ง 
เพ่ิมขึ้น 75.00% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

ลดลง 0.14%  
จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

-อัตราการว่างงาน 0.43 

ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุร ีเดือน ก.ย. 2561 
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4.  ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรม 
 เป้าหมาย มีจ านวน 86 อัตรา 
 - การท่องเที่ยวฯ 45.35%  
 - การแปรรูปอาหาร 43.02%  
 - การแพทย์ครบวงจร 11.63% 
 
 

 
 

5. การเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 
จ านวน 33 คน           เพิ่มขึ้น 3.13%  

                 จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 
 

 

6. การท างานของคนต่างด้าว 
 

 

 

7. จ านวนสถานประกอบการและลูกจ้าง 

 
 

 

 
ที่มา : ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 
 

8. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม 
- สถานประกอบการ จ านวน 861 แห่ง 
- ผู้ประกันตน จ านวน 19,290 คน 
 
ท่ีมา : ส านักงานประกันสังคมจังหวัด 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
และต่ ากว่า 18.60% 

มัธยมศึกษา 40.70% 

ปวส. 10.47% 

ปวช. 11.63% 

86 อัตรา 

ป.ตรี ขึ้นไป 10.47%  

อนุปริญญา  
8.14% 

 1 คน 
(3.03%) 

3 คน 
(9.09%) 

4 คน 
(12.12%) 

7 คน 
(21.21%) 

18 คน 
(54.55%) 

เดินทางด้วยตนเอง 

นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน 

นายจ้างพาลูกจ้างไปท างาน 

บริษัทจัดหางานจัดส่ง 

Re-Entry

จ าแนกตามประเภทการเดินทาง 

แรงงานต่างด้าว ประมาณ 4.04 หมื่นคน  
เพ่ิมขึ้น 33.34% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

แรงงานต่างด้าว         
ถูกกฎหมาย 31,380 คน 

(77.64%)   
- ชั่วคราว (ทั่วไป) 328 คน 
- พิสูจน์สัญชาติ 22,566 คน 
- น าเข้า 8,481 คน 
- เดินทางไป-กลับ 5 คน 

แรงงานต่างด้าวที่ไดร้ับ   
การผ่อนผันให้ท างาน 
9,039 คน (22.36%) 

 - ชนกลุ่มน้อย 9,039 คน 
  

 
 

2,343 แห่ง 

768 แห่ง 

111 แห่ง 

86 แห่ง 

13 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 3,324 แห่ง 
จ าแนกตามขนาด  

1,167 แห่ง 

483 แห่ง 

316 แห่ง 

297 แห่ง 

285 แห่ง 

การขายส่ง การขายปลีกฯ 

การผลิต 

บริการการเงิน ประกันภัยฯ 

โรงแรมและภัตตาคาร 

การก่อสร้าง 

สถานประกอบการ  
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

3 หมื่นคน 

1.02 หมื่นคน 

0.64 หมื่นคน 

0.47 หมื่นคน 

0.34 หมื่นคน 

การผลิต 

การขายส่ง การขายปลีกฯ 

บริการการเงิน ประกันภัยฯ 

โรงแรมและภัตตาคาร 

การก่อสร้าง 

การจ้างงาน 68,116 คน 
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  

   สถานประกอบการ 
3,091 แห่ง 

 

 ผู้ประกันตน  
1.22 แสนคน 

- ม.33 จ านวน 7.55 หมื่นคน 
- ม.39 จ านวน 1.02 หมื่นคน 
- ม.40 จ านวน 3.59 หมื่นคน 

 

   เพิ่มขึ้น 5.89%  

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

   เพิ่มขึ้น 22.17% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 
 




