ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนกันยายน 2563
1. ข้อมูลการทางานของประชากร ไตรมาส 2/2563

ประชากรรวม
1,134,715 คน

อายุตากว่า 15 ปี
165,023 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
969,692 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
(ผู้ทีพร้อมทางาน)
691,767 คน

ผู้ว่างงาน
14,246 คน

ผู้มีงานทา
677,521 คน

ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
(ผู้ทีไม่พร้อมทางาน)
277,925 คน

ผู้รอฤดูกาล
- คน

ประถมศึกษาฯ
311,813 คน

การผลิต 239,923 คน

ม.ต้น
144,808 คน

การขายส่ง การขายปลีก
129,431 คน

อุดมศึกษา
122,921 คน

เกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง 94,807 คน

ม.ปลาย
96,240 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
54,882 คน

ไม่ระบุ 1,740 คน

การศึกษา 37,910 คน

อืน ๆ 120,568 คน

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ
(1)

2. การให้บริการจัดหางานของรัฐ
ตาแหน่งงาน 9,673 อัตรา
- คิดเป็นร้อยละ 21.66 ของตาแหน่งงานทั้งหมด
ในภาคตะวันตก

การบรรจุงาน 708 คน
- คิดเป็นร้อยละ 29.74 ของการบรรจุงานทั้งหมด
ในภาคตะวันตก
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

213 คน (30.08%)
แรงงานในด้านการผลิตฯ

4,190 อัตรา (43.32%)
แรงงานด้านการผลิต

195 คน (27.54%)
แรงงานด้านการประกอบ

แรงงานด้านการประกอบ

1,488 อัตรา (15.38%)

แรงงานในด้านการผลิตฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

847 อัตรา (8.76%)

พนักงานขับรถยนต์

ผู้ขนส่งสินค้า

363 อัตรา (3.75%)

ช่างเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า

168 อัตรา (1.74%)

543 อัตรา (5.61%)
การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกฯ
471 อัตรา (4.87%)

การผลิตผลิตภัณฑ์ฯ
การขายยานยนต์ใหม่ฯ

14 คน (1.98%)

70 คน (9.89%)
การผลิตยางล้อและยางใน
การตกแต่งสาเร็จสิ่งทอฯ

48 คน (6.78%)

การผลิตอาหารปรุงสาเร็จฯ

46 คน (6.50%)

467 อัตรา (4.83%)

การผลิตผลิตภัณฑ์ฯ

460 อัตรา (4.76%)

การผลิตสิ่งทอ

43 คน (6.07%)
37 คน (5.23%)

จาแนกตามระดับการศึกษา

จาแนกตามระดับการศึกษา

ป.ตรี ขึ้นไป 10.31%

ป.ตรี ขึ้นไป 8.37%

ปวส. 4.94%
ประถมศึกษาและ
ตากว่า 62.29%
ปวช. 2.97%

ปวส. 6.38%
ปวช. 6.73%

33 คน (4.66%)

390 อัตรา (4.03%)

การผลิตโยเกิร์ตฯ

อนุปริญญา 2.84%

92 คน (12.99%)

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

การผลิตอาหารปรุงสาเร็จฯ

แรงงานด้านการผลิต

9,673 อัตรา

ประถมศึกษาและ
ตากว่า 46.39%

708 คน

มัธยมศึกษา 19.49%

มัธยมศึกษา 29.29%

(2)

ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 792 คน
- คิดเป็นร้อยละ 28.61 ของผู้สมัครงานทั้งหมด
ในภาคตะวันตก
จาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก
263 คน (33.21%)

แรงงานด้านการผลิต
แรงงานในด้านการผลิตฯ
43 คน (5.43%)

เสมียน เจ้าหน้าที่ฯ

40 คน (5.05%)

ป.ตรีขึ้นไป 6.11%

ปวส. 6.28%

ปวช. 7.45%

3,946 อัตรา

ประถมศึกษา
และตากว่า
47.31%

มัธยมศึกษา 30.89%

ที่มา : ระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
กรมการจัดหางาน

32 คน (4.04%)

3. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ จานวน 6 คน
- เพิ่มขึ้น 50.00% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 80.00% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จาแนกตามระดับการศึกษา
ป.ตรี ขึ้นไป
14.27%

จาแนกตามประเภทการเดินทาง

ปวส. 4.67%

ปวช. 3.16%

อนุปริญญา 1.95%

159 คน (20.08%)

แรงงานด้านการประกอบ

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

จาแนกตามระดับการศึกษา

792 คน

ประถมศึกษา
และตากว่า
57.83%

มัธยมศึกษา
20.08%

2 คน
(33.33%)

บริษัทจัดหางานจัดส่ง

นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน

ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีจานวน 3,946 อัตรา
- คิดเป็นร้อยละ 17.54 ของความต้องการแรงงาน
ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมดในภาคตะวันตก
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ทีมีความต้องการ
- การแปรรูปอาหาร 63.96%
- ยานยนต์สมัยใหม่ 10.34%
- การเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ 9.05%
- การบินและโลจิสติกส์ 7.15%
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ฯ 5.78%
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3.27%
- เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 0.41%
- การแพทย์ครบวงจร 0.05%

3 คน
(50.00%)

Re-Entry

1 คน
(16.67%)

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

4. การทางานของคนต่างด้าวคงเหลือ
จานวน 79,070 คน
- ลดลง 9.28% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 31.95% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จาแนกตามการอนุญาต ดังนี้
- ชั่วคราวทั่วไป 2,546 คน - BOI 102 คน
- ชนกลุ่มน้อย 6,865 คน - พิสูจน์สัญชาติ - คน
- นาเข้า 24,587 คน
- จาเป็นเร่งด่วน – คน
- เดินทางไป-กลับ – คน
- มติครม.วันที่ 16 ม.ค.61
- คน
- มติครม.วันที่ 20 ส.ค.62 43,738 คน
- มติครม.วันที่ 4 ส.ค. 63 1,232 คน
ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัด
(3)

5. จานวนสถานประกอบการและลูกจ้าง คงเหลือ
สถานประกอบการ 8,238 แห่ง
- เพิ่มขึ้น 0.05% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 4.49% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

การขายส่ง การขายปลีกฯ

จาแนกตามขนาด

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

7,069 คน

การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าฯ

6,939 คน

การก่อสร้าง

5,708 คน

ขนาด 1-9 คน

5,124 แห่ง

ขนาด 10-49 คน
394 แห่ง

ขนาด 100-499 คน

403 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

30 แห่ง

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

18 แห่ง

การขายส่ง การขายปลีก

2,788 แห่ง

การผลิต

โรงแรมและภัตตาคาร

397 แห่ง

ม.33 จานวน 244,277 คน
ม.39 จานวน 34,084 คน
ม.40 จานวน 45,150 คน

จากเดือน
จากช่วง
ก่อน เดียวกันปีก่อน
-0.11%
-4.52%
-0.87%
6.91%
0.72%
8.21%

ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา สานักงานประกันสังคม (www.sso.go.th)

การจ้างงาน 240,136 คน
- ลดลง จานวน 10 คน จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 2.38% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

จานวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมคงเหลือ
- สถานประกอบการ จานวน 2,320 แห่ง
- ผู้ประกันตน จานวน 48,920 คน

จาแนกตามขนาด

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัด

21,826 คน

7. โรงงานอุตสาหกรรมทีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่
50,612 คน

ขนาด 10-49 คน

28,319 คน

ขนาด 100-499 คน

ขนาด 1,000 คนขึ้นไป

6. สถานประกอบการในระบบประกันสังคมคงเหลือ
สถานประกอบการ 9,488 แห่ง
- ลดลง 0.03% จากเดือนที่ผ่านมา
- เพิ่มขึ้น 1.88% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
ผู้ประกันตน 323,511 คน
- ลดลง 0.07% จากเดือนที่ผ่านมา
- ลดลง 1.80% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
มาตรา

618 แห่ง
464 แห่ง

ขนาด 500-999 คน

36,913 คน

2,628 แห่ง

การก่อสร้าง

ขนาด 50-99 คน

161,750 คน

ทีมา : สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

สถานประกอบการ
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

ขนาด 1-9 คน

การผลิต

2,269 แห่ง

ขนาด 50-99 คน

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

84,623 คน

จานวน 15 แห่ง
ลดลง 50.00%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

เงินทุน 697.62 ล้านบาท
การจ้างงาน 451 คน
กิจการผลิตขนมไทยหลากหลายชนิด กิจการผลิตอาหาร
สัตว์ กิจการผลิตยารักษาโรคแผนปัจจุบันและแผนโบราณ
ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตอาหารเสริมและบารุงสุขภาพ

20,066 คน
34,690 คน

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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