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1. ข้อมูลการท างานของประชากร ไตรมาส 1/2562 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

 
 

 

ประชากรรวม    
1,110,673 คน

อายุต่ ากว่า 15 ปี 
164,639 คน

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
946,034 คน

ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน              
(ผู้ที่พร้อมท างาน)     

695,133 คน

ผู้ว่างงาน        
5,063 คน

ผู้มีงานท า    
690,071 คน

ในภาคเกษตรกรรม  
132,905 คน

นอกภาคเกษตรกรรม      
557,165 คน

การผลิต 250,654 คน

การขายส่ง การขายปลีก 
111,109 คน

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 
47,176 คน

การก่อสร้าง 25,909 คน

การขนส่งที่เกบ็สินค้า 
22,096 คน

อ่ืน ๆ 100,221 คน

ประถมศึกษาฯ 
326,763 คน

ม.ต้น 

129,194 คน

ม.ปลาย 

118,695 คน

อุดมศึกษา 
114,587 คน

ไม่ระบุ 832 คน

ผู้รอฤดูกาล        
0 คน

ผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน               
(ผู้ที่ไม่พร้อมท างาน)     

250,901 คน

ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนครปฐม เดือนพฤษภาคม 2562 
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2.  การให้บริการจัดหางานของรัฐ 
 - ต าแหน่งงาน 985 อัตรา เพ่ิมข้ึน 63.89%  
       จากช่วงเดยีวกันปก่ีอน 
 

  
 

 
 
- ผู้สมัครงาน (รวมทุกการให้บริการ) 740 คน 
  เพ่ิมข้ึน 54.17% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

  

 
 
 

- การบรรจุงาน 1,225 คน เพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่า  
 จากช่วงเดียวกันปีก่อน  

 

 
 

3.  ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย   
มีจ านวน 597 อัตรา 

- การท่องเที่ยวฯ  55.78% 
- การแปรรูปอาหาร 37.69%  
- การบินและโลจิสติกส์ 3.02% 
- การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  2.18% 
- เช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  1.34% 
 

 
 
 

 

 

 

 

ด้านอาหารในภัตตาคารฯ

การผลิตเครื่องด่ืมฯ

การผลิตขนมไทยฯ

การบริการด้านอาหารฯ

การผลิตผลิตภัณฑ์ฯ

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

38 อัตรา (3.86%)

50 อัตรา (5.08%)

58 อัตรา (5.89%)

80 อัตรา (8.12%)

229 อัตรา (23.25%)

แรงงานในด้านการผลิตฯ

พนักงานบริการอื่น ๆ

เสมียนพนักงานท่ัวไปฯ

พนักงานขายฯ

ผู้ตรวจสอบคุณภาพฯ

จ าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

42 อัตรา (4.26%)

46 อัตรา (4.67%)

90 อัตรา (9.14%)

261 อัตรา (26.50%)

319 อัตรา (32.39%)

แรงงานในด้านการผลิตฯ

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

พนักงานขายฯ

พนักงานขับรถยนต์

เจ้าหน้าที่ส านักงาน

จ าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

215 คน (29.05%)

116 คน (15.68%)

43 คน (5.81%)

39 คน (5.27%)

37 คน (5.00%)

จ าแนกตามระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
และต่ ากว่า 18.78%

ม.ต้น 23.92%ปวส. 7.84%

ปวช. 8.78%

740 คน

ป.ตรี ขึ้นไป 
21.22% 

ม.ปลาย 
19.05%

ประถมศึกษา
และต่ ากว่า 18.78%

ม.ต้น 23.92%ปวส. 7.84%

ปวช. 8.78%

740 คน

ป.ตรี ขึ้นไป 
21.22% 

ม.ปลาย 
19.05%

อนปุรญิญา 
0.41% 

การบริการด้านอาหารฯ

การผลิตเครื่องด่ืมฯ

การผลิตขนมไทยฯ

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกฯ

การบริการด้านอาหาร

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

50 คน (4.08%)

66 คน (5.39%)

71 คน (5.80%)

84 คน (6.86%)

245 คน (20.00%)

แรงงานในด้านการผลิตฯ

พนักงานบริการ

เสมียนพนักงานท่ัวไปฯ

พนักงานขายฯ

ช่างซ่อมเครื่องจักรกลฯ

จ าแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

44 คน (3.59%)

61 คน (4.98%)

101 คน (8.24%)

277 คน (22.61%)

385 คน (31.43%)

จ าแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษา
และต่ ากว่า 14.57%

ม.ต้น 21.94%

ปวส. 11.56%

ปวช. 14.07%

597 อัตรา

ป.ตรี ขึ้นไป 
9.72% 

ม.ปลาย 
19.60%

อนปุรญิญา
8.54% 
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4. การเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 
จ านวน 33 คน 2.94 %  

           จากช่วงเดยีวกันปีก่อน 

 

5. การท างานของคนต่างด้าว 

 
6. จ านวนสถานประกอบการและลูกจ้าง 

 

 

 

 
ที่มา : ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 
 

7. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม 

 

 

 

 

 

 

จ านวนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม 
- สถานประกอบการ จ านวน 2,173 แห่ง 
- ผู้ประกันตน จ านวน 49,476 คน 
 

ที่มา : ส านักงานประกันสังคมจังหวัด 

8. โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ 
กิจการใหม่  

 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

1 คน (3.03%)

1 คน (3.03%)

5 คน (15.15%)

7 คน (21.21%)

19 คน 
(57.58%)

นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน

บริษัทจัดหางานจัดส่ง

เดินทางด้วยตนเอง

นายจ้างพาลูกจ้างไปท างาน

Re- Entry

จ าแนกตามประเภทการเดินทาง

ต่างด้าว
คงเหลือ 

110,959 คน

ชั่วคราวท่ัวไป 

2,430 คน 
(2.19%) พิสูจน์สัญชาติ 

19,748 คน 
(17.80%)

น าเข้า 
41,068 คน 
(37.01%)

BOI 111 คน 
(0.10%)

ชนกลุ่มน้อย 
5,721 คน 
(5.16%)

เดินทางไป - 
กลับ 0 คน 
(0.00%)

ตามมติครม. 
วันที่ 16 ม.ค. 61 

41,881 คน 
(37.74%)

กลุ่มประมง
ทะเล

0 คน (0.00%)

4,845 แห่ง

2,094 แห่ง

390 แห่ง

401 แห่ง

32 แห่ง

21 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 7,783 แห่ง
จ าแนกตามขนาด 

2,629 แห่ง

2,537 แห่ง

585 แห่ง

426 แห่ง

363 แห่ง

การขายส่ง การขายปลีก

การผลิต

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

การก่อสร้าง

โรงแรมและภัตตาคาร

สถานประกอบการ 
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

20,822 คน

47,389 คน

27,554 คน

82,969 คน

19,492 คน

33,369 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 231,595 คน
จ าแนกตามขนาด 

1.56 แสนคน

0.35 แสนคน

0.07 แสนคน

0.07 แสนคน

0.06 แสนคน

การผลิต

การขายส่ง การขายปลีกฯ

บริการการเงิน ประกันภัยฯ

การขนส่งสถานท่ีเก็บสินค้าฯ

การก่อสร้าง

การจ้างงาน
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

     เงินทุน 530.10 ล้านบาท

 การจ้างงาน 272 คน

        กิจการผลิตและแบ่งบรรจุสารเคมีก าจัดศตัรพูืชฯ
•       กิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ชอ๊กโกแลต
•       กิจการผลิตเม็ดพลาสตกิ

   สถานประกอบการ 
9,161 แห่ง 

 

 ผู้ประกันตน  
3.21 แสนคน 

- ม.33 จ านวน 2.50 แสนคน 
- ม.39 จ านวน 3.17 หมื่นคน 
- ม.40 จ านวน 4.02 หมื่นคน 

 

   เพิ่มขึ้น 6.92%  

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 

   เพิ่มขึ้น 5.51% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
 
 

จ านวน 14 แห่ง 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 75% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 ลดลง 




